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Resumo 

No período 2012 a 2016 a Economia brasileira tem passado por condições críticas, 

atingida por uma crise que tem abalado os consumidores e, consequentemente, as 

empresas, particularmente o setor da Construção Civil.  Dentro deste contexto neste 

trabalho foram levantados 10 indicadores financeiros de uma amostra composta por 

15 empresas do Setor de Construção Civil obtida a partir de uma lista publicada na 

Revista O Empreiteiro 2015. A análise dos resultados demonstrou que, apenas 

algumas empresas foram atingidas pela crise econômica, e que, mesmo estas já 

estavam tomando medidas para enfrentar a crise. 

Palavras-chaves: Indicadores Financeiros; Setor de Construção Civil; Crise 

econômica 

Abstract  

In the period 2012 to 2016, the Brazilian economy has been facing critical issues, as 

a result, as companies, particularly in the Civil Construction sector. Within the context 

of the work with financial projects 15 financial indicators of a sample composed of 15 

companies from the Civil Construction Sector obtained from a list published in 

Revista O Empreiteiro 2015. An analysis of the results showed that only a few 

companies were acquired by the crisis economic and and even these are already 

taking action to deal with a crisis. 

Keywords: Comparative Analysis; Financial indicators; Civil Construction; Economic 

crisis; 
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1. INTRODUÇÃO  

Frente à atual crise brasileira, aprofundada nos anos de 2014 a 2016, as 

empresas do ramo de construção civil têm sofrido um forte impacto negativo 

(AMORIM, 2015), consequência da situação econômica e política do país, além dos 

escândalos de corrupção, perdendo credibilidade. Segundo pesquisas feitas pelo 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA (IBRE, 2017), em 5 anos o Índice de 

Confiança da Construção (ICST) no Brasil caiu em aproximadamente 52,5 pontos 

(FGV-IBRE, 2017).  

 

1.1 Justificativa  

No contexto nacional, o Brasil tem enfrentado crises de natureza econômica, 

política e moral, e um dos setores mais atingido foi o de Construção Civil. Diante 

deste cenário, surgiu o interesse em estudar os resultados financeiros das empresas 

desse setor, através de seus indicadores financeiros, para melhor compreensão dos 

efeitos econômicos e os impactos causados.  

Justifica-se, portanto, este estudo para tentar entender a relação entre este 

tipo de crise e o desempenho financeiro das organizações de um setor que está 

diretamente envolvido. Desta forma, pretende-se compreender o fenômeno e 

contribuir com as empresas e os pesquisadores que se debruçam sobre este.  

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é analisar o desempenho financeiro de 

empresas do segmento de Construção Civil diante da atual crise brasileira buscando 

identificar tendências.  

1.1.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos são: 

- Analisar os indicadores financeiros de cada empresa. 

-Comparar as empresas por meio dos indicadores financeiros.  

-Analisar os resultados obtidos para identificar possíveis relações entre os 

indicadores e a crise atual.   
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1.1.3 Problema de pesquisa 

O problema abordado nesta pesquisa é verificar o desempenho de empresas 

da Construção Civil, por meio dos indicadores financeiros publicados, diante da atual 

crise vivida pelo país. 

 

1.1.4 Metodologia 

No desenvolvimento do trabalho serão apresentados o Método de Pesquisa, o 

estado da arte a respeito da análise financeira de organizações, os resultados da 

pesquisa, a comparação entre o desempenho financeiro das empresas da amostra e 

a análise sobre possíveis efeitos da crise brasileira nos resultados obtidos.  

O presente trabalho utiliza como fonte de pesquisa a documentação indireta, 

que é conceituado por Lakatos e Marconi (2014, p. 43), como uma “fonte de dados 

coletado por outras pessoas, podendo constituir-se de material já elaborado ou não”.  

Serão analisados relatórios financeiros, dados do mercado e da empresa, a 

partir de base teórica a ser pesquisada com base em livros, artigos científicos e 

publicações da mídia. Estes caracterizados como pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundárias (LAKATOS E MARCONI, 2014, p. 43).  A bibliografia pertinente 

segundo Manzo (1971, p. 32, apud MARCONI E LAKATOS, 2014, p. 44) “oferece 

meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também 

explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram 

suficientemente”.  

1.2 Método  

A amostra de empresas pesquisadas foi obtida a partir de um ranking 

divulgado no ano de 2015, pela revista “O empreiteiro”, das 25 maiores construtoras 

brasileiras. Deste conjunto, considerando-se apenas aquelas que obtiveram a 

receita bruta anual superior a R$ 1 bilhão no exercício de 2014, reduziu-se a 

amostra a 15 empresas conforme ANEXO A. Tem-se como limitação que nem todos 

os demonstrativos nos períodos de 2012 a 2016 estavam disponíveis. No quadro 1 

estão listados os índices utilizados para compor a análise financeira. Estes foram 

escolhidos considerando-se os índices comuns apresentados por quatro autores 
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contemplados na revisão de literatura.  No apêndice A se encontra o quadro 

demonstrando o critério de escolha dos indicadores utilizados para a confecção 

deste trabalho. 

Quadro 1 - Índices selecionados para a análise 

Indicadores Financeiros 

1. Índices de Liquidez  

1.2 Liquidez Corrente Disponível 

Passivo Circulante 

1.3 Liquidez Seca Ativo Circulante – Estoques 

Passivo Circulante 

2. Índices de Atividade 

2.1 Giro do Estoque Custo do Produto Vendido  

Estoque 

2.2 Prazo Médio de Estocagem Saldo Médio dos Estoques 

Custo das Vendas ÷ 360 dias 

2.3 Prazo Médio de Recebimento Contas a Receber de clientes  

Valor diário médio das vendas 

2.4 Prazo Médio de Pagamento 
Fornecedores 

Compras Anuais* ÷ 360 dias 

3. Índices de endividamento  

3.1 Endividamento Geral 
Passivo Total 

Ativo Total 

3.2 Endividamento a Curto Prazo 
Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Passivo não circulante 

3.3 Cobertura de Juros 
Lucro Antes de Juros e Impostos de Renda 

Juros 

4. Índices de rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 

Lucro Bruto 

Receita de Vendas 

Margem Líquida 
Lucro Líquido 

Receitas de Vendas 

Margem de Lucro Operacional 
Lucro Operacional 



13 
 

Receita de Vendas 

Retorno sobre o Capital Próprio 
Lucro Líquido 

Patrimônio Líquido 

Retorno sobre o Investimento 
Lucro Líquido 

Ativo Total 

Fonte: Autoria própria 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Crise no Brasil  

A economia brasileira passou nos últimos anos por uma inesperada virada, 

saindo de um boom econômico para uma profunda recessão. Segundo o Comitê de 

Datação do Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio Vargas (2015), o Brasil 

está em recessão desde o segundo trimestre de 2014.  O produto per capita 

brasileiro caiu em 9% entre 2014 a 2016. Conforme Paula e Pires citam em seu 

artigo (2017). 

A economia brasileira, após um período de expansão (2004-

2013), em que a taxa de crescimento média foi de 4,0% a.a., 

acompanhado por um processo de melhoria na distribuição de 

renda e na pobreza, contraiu abruptamente a partir de 2014, 

vindo a sofrer uma forte e prolongada recessão em 2015-2016, 

com uma taxa de crescimento do PIB média negativa em 3,7%, 

acompanhado de uma piora em vários indicadores sociais. 

Barbosa Filho (2017) aponta que a recessão econômica brasileira foi causada 

por um conjunto de choques na oferta e na demanda, e estes ocasionados por erros 

de política econômica cometidos pela Nova Matriz Econômica (NME).  Essas 

mudanças na política brasileira, redução da Selic e desvalorização cambial, 

agregado às isenções fiscais seriam suficientes para impulsionar conjuntamente 

oferta e demanda agregada de bens. Quando ficou claro que não seria o caso, 

procurou implementar medidas ad hoc para estimular o crescimento, como a 

extensão da desoneração de folha de pagamento para mais setores. Paula e Pires 

(2017) indica que esta ação, não foi bem coordenada e careceu de consistência: a 

adoção de uma política fiscal anticíclica se justificava face ao baixo desempenho da 

economia, mas veio atrasada, privilegiou isenções fiscais ao invés de investimentos 
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públicos e foi mal comunicada aos agentes. Em função da incerteza sobre o 

equacionamento da situação fiscal e dos vários choques sobre a atividade, de um 

ambiente político que se acirrava e dificultava a aprovação de medidas importantes, 

os prêmios de risco se elevaram, contaminando as expectativas no setor privado. 

Sendo assim, um ajuste que significava uma revisão de políticas com pouco 

resultado resultou em uma contração significativa sobre o crescimento da economia 

(PAULA e PIRES, 2017). 

Essa atenuação no crescimento da economia atingiu o Brasil inteiro, 

causando um aumento no desemprego. Um levantamento feito pela Catho a partir 

de dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) revela que 

o setor de construção civil foi o que mais demitiu em 2014 e 2015, com mais de 435 

mil postos de trabalho extintos nos últimos dois anos. Em uma entrevista dada para 

a revista EXAME (2016), Luís Tesla, diretor de marketing e parcerias da Catho, diz 

que “a drástica queda nos investimentos em infraestrutura é o que explica a retração 

do emprego na área”. Segundo o artigo publicado pela revista, “o encolhimento do 

mercado também é consequência da explosão de casos de corrupção envolvendo 

empreiteiras nos últimos dois anos”. (Exame, 2016)  

2.2 Decisões Financeiras e Objetivo da Empresa 

As decisões financeiras tomadas por uma empresa diariamente são 

basicamente, as decisões de financiamento, e decisões de investimento, onde 

respectivamente se resumem em: captação de recursos e na aplicação dos valores 

levantados, segundo o ponto de vista financeiro.  Os montantes dessas decisões se 

encontram no balanço patrimonial em ativos (investimentos) e nos passivos 

(financiamentos) contabilizados pela empresa. “São decisões que toda empresa 

toma de maneira contínua e inevitável, definindo sua estabilidade financeira e 

atratividade econômica” (ASSAF NETO, 2012, p.27).   

Uma das funções financeira é alocação eficiente dos recursos. De acordo 

com Braga (2014, p. 27) “isto envolve a constante busca da otimização no uso dos 

fundos para que seja alcançada a rentabilidade desejada e preservada a capacidade 

da empresa pagar em seus compromissos nos vencimentos”.  
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Segundo Assaf Neto (2012, p. 28) “para uma posição de equilíbrio financeiro, 

torna-se essencial uma adequação entre a maturidade dos passivos e a capacidade 

de geração de caixa dos ativos”. 

O retorno dos investimentos realizados deve, no mínimo, ser atraente 

segundo as expectativas de remuneração dos proprietários de capital (credores e 

acionistas) de maneira a viabilizar economicamente a empresa. Toda decisão de 

investimento que promove um retorno maior que seu custo de capital cria valor aos 

seus proprietários (ASSAF NETO, 2012, p.29). 

Uma empresa que apura taxas de retorno superiores à sua remuneração 

exigida pelos proprietários de capital promove uma agregação de valor 

econômico, demonstrando uma capacidade de apurar resultados 

econômicos acima das expectativas de seus investidores (ASSAF NETO, 

2012, p.30). 

Quando o custo do passivo superar o retorno produzido pelos ativos, denota-

se algum sacrifício econômico em uma ou mais fontes de financiamento. Ocorrendo 

uma situação descrita como destruição de valor econômico pela incapacidade de os 

investimentos promoverem um retorno que satisfaça o custo de capital.  

A empresa será afetada pela redução de sua capacidade de pagamento 

(liquidez), incremento de seu endividamento (maior risco financiamento), e também 

por um grande desestimulo de investir em ativos produtivos. 

As decisões financeiras segmentam o risco empresarial em duas grandes 

partes: risco operacional (econômico) e risco financeiro. 

O risco operacional é derivado do ativo da empresa, da natureza de sua 

atividade. Reflete a estabilidade dos negócios da empresa diante do comportamento 

da conjuntura econômica. Setores que se movem de maneira bastante próxima ao 

desempenho do mercado apresentam riscos maiores que aqueles mais estáveis. 

Por exemplo, indústrias de construção civil são mais sensíveis a politicas 

econômicas que o setor de fumo, revelando maior risco aos investidores.    

O risco financeiro é determinado pelo endividamento da empresa. 

Evidentemente, níveis mais elevados de recursos de terceiros em relação ao capital 
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próprio podem comprometer a capacidade de pagamento em períodos de retração 

da atividade, abalando a saúde financeira da empresa.  

O grande objetivo na análise de demonstrações financeiras é avaliar, através 

de instrumentos e ferramentas adequadas, a qualidade e os resultados das decisões 

financeiras tomadas. Nesse desafio são analisadas as condições de equilíbrio 

financeiro e liquidez, eficiência operacional, retorno dos investimentos, risco e 

geração de valor. 

2.3 Estrutura de capital 

A estrutura de capital de uma empresa compreende todos os recursos de 

longo prazo de uma empresa levantados para suprimento das operações. São 

divididos em duas categorias: capital próprio e capital de terceiros. Segundo Gitman 

(2007), o capital próprio (ou patrimônio líquido) consiste dos fundos de longo prazo 

fornecidos pelo proprietário da empresa ou pelos acionistas, e o capital de terceiros 

(ou dívida) abrange todo o endividamento de longo prazo incorrido.  

Para Braga (2014) a primeira responsabilidade da função administrativa é o 

levantamento de recursos para o suprimento das operações normais da empresa e a 

captação de vultosas somas para investimentos em projetos com longos períodos de 

maturação.  E classifica essas fontes de recursos em várias formas: 

 Recursos próprios (capital integralizado, reservas e lucros retidos) e recursos 

de terceiros (compromissos assumidos e dívidas contraídas). 

 Recursos permanentes (recursos próprios e dívidas a longo prazo) e recursos 

temporários (compromissos e dividas a curto prazo). 

 Recursos onerosos (provocam despesas financeiras) e recursos não 

onerosos. 

De acordo com Assaf neto (2012), “todo financiamento apresenta um custo, que 

é a remuneração atribuída aos proprietários de capital (próprios e de terceiros) pela 

utilização de tais recursos” e complementa “o resultado proveniente do investimento 

desses capitais, definido por lucro operacional, deve satisfazer essas expectativas 

de retorno de maneira a viabilizar economicamente o empreendimento”. 
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2.4 Capital de giro  

O capital de giro é todo o capital que a empresa utiliza para financiar a 

sucessão de suas operações. Na opinião de Braga (2014), existem duas 

abordagens: restrita, onde o capital de giro corresponde aos recursos aplicados no 

ativo circulante, formado pelos estoques, contas a receber e disponibilidades, e a 

abordagem ampla, que contempla também os passivos circulantes.  Sendo assim, a 

administração do capital de giro está relacionada com os problemas dos ativos e 

passivos circulantes, e as inter-relações entre esses grupos patrimoniais.  

A gestão desse capital envolve um processo continuo de tomadas de 

decisões, pois estas influenciam a liquidez da empresa, e podem afetar a sua 

rentabilidade.   

Assaf Neto (2012) ressalta a importância do capital de giro na empresa, como 

um elemento da avaliação do equilíbrio financeiro, é pela análise desses elementos 

patrimoniais que são identificados os prazos operacionais, o volume de recursos 

permanentes (longo prazo) que se encontra financiando o giro, e as necessidades 

de investimento operacional.  

Devido ao comportamento extremamente dinâmico, o capital de giro torna-se 

um modelo eficiente e rápido de avaliação da situação financeira da empresa, uma 

decisão mal tomada, como por exemplo, uma necessidade de investimento mal 

dimensionada, indica uma fonte de comprometimento da solvência da empresa, 

refletindo em sua posição econômica, e sua rentabilidade. 

2.5 Balanço Patrimonial  

Balanço patrimonial é um levantamento (demonstrativo) de todos os ativos, 

passivos e patrimônios líquidos da empresa, onde os ativos significam bens e 

direitos da empresa, os passivos significam dívidas e compromissos a pagar a 

terceiros, e o patrimônio líquido significa todos os recursos totais pertencentes aos 

proprietários da empresa. 

Assaf Neto (2012) disponibiliza em seu livro um modelo de estrutura de 

balanço patrimonial, onde o passivo e o patrimônio líquido situam-se ao lado direito, 

e o ativo no lado esquerdo, como veremos abaixo: 
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Quadro 2 - Estrutura Balanço Patrimonial 

Ativo  
Passivo 

Patrimônio Líquido 

Os valores do balanço demonstram a situação financeira em determinada 

data em que foi feito, pois conforme a empresa compra, vende, recebem, as contas 

são pagas, alterando os saldos. Braga (2014) cita que, “apesar deste caráter 

estático, o balanço patrimonial constitui a principal peça contábil devido à sua 

abrangência”.  

A lei nº 6.404/76 (art. 178), as contas patrimoniais devem ser agrupadas como 

segue no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 - Estrutura detalhada balanço patrimonial 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante  

Ativo Não Circulante  

   Realizável a Longo Prazo 

   Investimento 

   Imobilizado 

   Intangível  

Passivo Circulante  

Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido  

   Capital Social 

   Reservas de Capital 

   Ajustes de Avaliação Patrimonial 

   Reservas de Lucros  

   Ações em Tesouraria  

   Prejuízos Acumulados 

Ativo Circulante são contas de grande rotação, ou seja, contas de liquidez 

imediata ou que se convertem em caixa ou equivalentes de caixa (valores cujos 

vencimentos irão ocorrer até o fim do exercício seguinte ao encerramento do 

balanço). 

O Ativo Circulante divide-se em: 

 Disponível. (Contas de maior grau de liquidez do ativo; constituído pelas 

disponibilidades imediatas da empresa, como dinheiro em caixa, cheques 

recebidos, etc.). 
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 Aplicações Financeiras (aplicações em títulos e valores mobiliários 

resgatáveis a curto prazo). 

 Valores a Receber a Curto Prazo (valores recebíveis a curto prazo de 

propriedade da empresa). 

 Estoques (representam o montante apurado nos diversos inventários da 

empresa).  

 Despesas Antecipadas (recursos aplicados a itens que proporcionarão 

serviços ou benefícios durante o exercício social seguinte). 

O Ativo Não Circulante, por sua vez, é um grupo que inclui itens de baixa 

liquidez, com lenta transformação em dinheiro e também aqueles que não se 

destinam a venda, revelando liquidez mínima (ASSAF NETO, 2012). Este se divide 

em: 

 Ativo realizável a longo prazo 

 Investimento 

 Imobilizado 

 Intangível 

O Passivo Circulante é composto por exigíveis a curto prazo, ou seja, que 

vencem até o final do ano seguinte, ou até o final do exercício social seguinte (HOJI, 

2014).  

O Passivo Não Circulante é composto por obrigações exigíveis após o exercício 

social seguinte, isto é, exigíveis a longo prazo. 

Sobre passivo circulante e passivo não circulante, a lei nº 6.404/76 (art. 180) da 

CVM caracteriza como: 

As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de 

direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, 

quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se 

tiverem vencimento em prazo maior. 

O patrimônio líquido este grupo indica, basicamente, todo o volume de recursos 

próprios da empresa, pertencentes a seus acionistas ou sócios (ASSAF NETO, 

2012). É composto por: 
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 Capital social; 

 Reservas de capital; 

 Ajustes de avaliação patrimonial; 

 Reservas de lucro; 

 Prejuízos acumulados; 

 Ações em tesouraria.  

2.6 Demonstração de resultados do exercício  

“A demonstração de resultado do exercício (DRE) visa fornecer, de maneira 

esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) auferidos pela empresa em 

determinado exercício social, os quais são transferidos para contas do patrimônio 

líquido” (ASSAF NETO, 2012, p. 76). Essa demonstração buscar mostrar a formação 

do lucro ou prejuízo do exercício social, através da comparação entre as receitas 

realizadas e das despesas incorridas. Essa comparação é feita de forma dedutiva, 

onde se inicia com a receita bruta operacional, e dela deduz custos e despesas, 

para apurar o lucro líquido.  

 De acordo com Hoji (2014), o balanço patrimonial distingue-se do DRE, por 

demonstrar a situação estática do patrimônio da empresa, enquanto a DRE, 

demonstra a situação dinâmica.  

“[...] a DRE demonstra a situação dinâmica da empresa. Isto porque a 

situação patrimonial de uma empresa altera-se de uma data para outra em 

função do movimento que ocorre no período compreendido entre as duas 

datas. E esse movimento (fluxo) é refletido na demonstração de resultado 

do período”.  

2.6.1 Estrutura da demonstração de resultado 

 Para a formulação do demonstrativo de resultado do exercício, segue-se um 

modelo de estrutura, descrita na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades por Ações), mas a normalmente adotada pelas empresas é a estrutura 

disponibilizada pela CVM.  

Quadro 4 - Estrutura básica Demonstrativo de Resultados 

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 

(-) Descontos Concedidos, Devoluções 
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(-) Impostos sobre vendas 

= RECEITA LÍQUIDA 

(-) Custos dos Produtos Vendidos e/ou Serviços Prestados 

= RESULTADO BRUTO 

(-) Despesas/Receitas Operacionais 

(-) Despesas Gerais e Administrativas 

(-) Despesas de Vendas 

(+) Receitas Financeiras 

(-) Despesas Financeiras  

(-) Juros sobre Capital Próprio 

(-) Outras Receitas Operacionais 

(-) Outras Despesas Operacionais 

= RESULTADO OPERACIONAL 

Provisão para IR e Contribuição Social 

= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  

(-) Participações 

(-) Contribuições 

(+) Reversão dos juros sobre o Capital Próprio 

= RESULTADO (LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

   LUCRO POR AÇÃO 

2.6.2 Receita bruta e líquida de vendas e/ou serviços  

 A receita bruta refere-se ao valor das vendas de bens ou serviços, antes de 

qualquer dedução, é na receita operacional bruta que se inicia o DRE. É possível 

encontrar também com a nomenclatura de faturamento bruto, porém, em alguns 

casos pode não existir faturamento e sim apropriação da receita, como por exemplo, 

na indústria de construção (HOJI, 2014 p. 257). 

 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis delibera que a receita do contrato 

como deve compreender a quantia inicial da receita estabelecida no contrato e as 

variações no trabalho contratado, reivindicações e pagamentos por incentivos:  até a 

extensão em que seja provável que resultem em receita e que estejam em 

condições de serem mensurados com confiabilidade (CONTRATOS DE 

CONSTRUÇÃO, p. 4).    
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A receita do contrato deve ser mensurada ao valor justo da contraprestação 

recebida ou a receber. A mensuração da receita do contrato pode ser 

afetada por uma variedade de incertezas que dependem do desfecho de 

eventos futuros. As estimativas necessitam muitas vezes ser revisadas à 

medida que os eventos ocorrem e as incertezas são resolvidas. Nesse 

sentido, a quantia da receita do contrato pode aumentar ou diminuir de um 

período para o outro. (CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO, p. 4).    

 Da receita bruta são deduzidos as vendas canceladas, abatimentos e 

impostos sobre vendas e serviços (ICMS IPI, etc.). A partir dessas deduções que se 

obtém a receita líquida de vendas e/ou serviços. 

2.6.3 Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados   

 Representam todos os custos incorridos pela empresa em seus processo de 

fabricação, venda ou prestação de serviços (ASSAF NETO, 2012, p. 78). Esses 

custos são denominados de acordo com a atividade realizada na empresa: 

 Empresas industriais “Custo dos Produtos Vendidos (CPV)”: representa os 

custos incorridos na produção dos produtos e geralmente, por força da lei, as 

empresas industriais utilizam o custeio por absorção para imputar esse custo, 

que corresponde a um período (mês). 

 Empresas comerciais “Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)”: representa o 

custo das mercadorias adquiridas para serem vendidas, já que estas 

empresas não produzem.  

 Empresas prestadoras de serviços “Custo dos Serviços Prestados”: 

representa os custos incorridos para prestar o serviço.  

 A diferença entre a Receita Líquida de vendas e o Custo de Vendas (custo de 

mercadoria/produto vendido, custo de serviços prestados), é o lucro bruto. Esse 

lucro é utilizado para cobrir as despesas operacionais, financeiras e despesas de 

impostos sobre o lucro ou propriedade, além das taxas.  

2.6.4 Despesas Operacionais 

  Além das atividades de produção, também há outras atividades 

desempenhadas pelas empresas, como por exemplo, a distribuição e vendas dos 

seus produtos ou mercadorias, e essas atividades geram despesas. Segundo HOJI 
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(2014, p. 259), “as despesas operacionais são necessárias para poder promover, 

vender, distribuir os produtos, administrar a empresa e financiar as operações”.  

 Assaf Neto (2012, p. 81) destaca que “as despesas operacionais, de acordo 

com a legislação brasileira, representam todas as despesas incorridas para a 

comercialização dos produtos, administração da empresa e, incorporam também as 

despesas com juros líquidos”. 

 Essas despesas são nomeadas como despesas operacionais, que são 

classificadas como despesas de vendas, despesas administrativas e despesas 

financeiras (líquidas de receitas financeiras).   

 Nas despesas de vendas, constam, entre outras, as comissões de vendas, 

salários de vendedores e outros. As despesas administrativas incluem salários do 

pessoal de administração, material de escritório, honorários, e etc. (ASSAF NETO, 

2012, p. 81). 

 As despesas financeiras são compostas por contas como, juros pagos, 

descontos concedidos, comissões bancárias, impostos sobre operações, entre 

outros. As receitas financeiras provenientes de aplicações financeiras, descontos 

obtidos, são deduzidas das despesas financeiras (HOJI, 2014, p. 259). 

2.6.5 Provisão para Imposto de Renda e Lucro Líquido 

 A forma de tributação do imposto de renda é o lucro real, é igual ao lucro 

antes do imposto de renda e contribuição social. “O imposto de renda apurado no 

exercício é deduzido do lucro auferido no mesmo exercício e lançado como exigível 

(circulante) no balanço” (ASSAF NETO, 2012, p. 82). 

 Normalmente se utiliza como base para o imposto de renda, a alíquota de 

34% sobre o Lucro Real. “Determinados ramos de atividades são beneficiadas com 

alíquota inferiores, tais como: empresas rurais, concessionárias de serviços públicos 

(energia elétrica, telecomunicações, transportes coletivos, etc.)” (BRAGA, 2014, p. 

56).  

 O lucro líquido é o resultado final do exercício após as deduções do imposto 

de renda e as diversas participações e contribuições, que serve como base para a 

retenção da reserva de lucro para os acionistas, se o resultado final for de prejuízo, 

pode ser usada a reserva de lucro de exercícios anteriores.  
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 As participações e contribuições são calculadas após o imposto de renda, as 

participações no lucro de credores por debêntures, de empregados e 

administradores, contribuições para fundos de previdência de empregados, etc. 

 O lucro por ação é uma informação que deve ser divulgada de acordo com a 

legislação societária, onde o lucro ou prejuízo líquido, é divido pelo número de ações 

ordinárias e preferenciais disponibilizados pela empresa.  

O LPA é um indicador útil para a análise, notadamente para a avaliação por 

parte dos investidores dos resultados gerados pela empresa em relação às 

ações possuídas. Mede o ganho potencial (e não efetivo, entendido como 

financeiramente realizado) de cada ação, dado que o lucro do exercício não 

é normalmente todo distribuído. (ASSAF NETO, 2012, p. 84).   

2.7 Objetivos e critérios da análise de balanços 

A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis 

fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que 

determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, 

pela análise de balanços extraem-se informações sobre a posição passada, 

presente e futura (projetada) de uma empresa. Hoji (2014, p.278) considera a 

análise de balanços como uma arte, pois “dependendo do grau conhecimento 

teórico, conhecimento do ramo, experiência pratica, sensibilidade e intuição, cada 

analista poderá produzir diagnósticos diferentes a partir de um mesmo conjunto de 

dados”. No entanto, mesmo chegando a diferentes conclusões, dois analistas 

experientes e com boa formação técnica, chegam a conclusões semelhantes.   

Existem várias técnicas de análise de balanços, mas a utilizada para 

confecção deste trabalho é a técnica de indicadores econômico-financeiros, que 

procuram relacionar elementos afins das demonstrações contábeis de forma a 

melhor extrair conclusões sobre a situação da empresa. Existem diversos índices 

uteis para o processo de análise: liquidez, operacional, rentabilidade, endividamento 

e estrutura, análise de ações e geração de valor. 

É importante acrescentar ainda, que a análise de balanços é 

fundamentalmente comparativa. Ou seja, determinado índice, quando avaliado 

isoladamente não produz informações suficientes para uma correta conclusão. É 
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indispensável que se conheça como evoluiu esse resultado nos últimos anos e em 

que nível ele se situa em relação aos concorrentes e aos padrões de mercado.  

Dessa forma, a comparação que se processa na análise de balanços apresenta-

se duas formas: 

a. Temporal – envolvendo resultados de períodos anteriores. São estudados 

geralmente os três últimos exercícios sociais da empresa. O essencial da 

análise está em compreender-se a tendência apresentada pelos indicadores 

de desempenho, e não limitar a avaliação num resultado restrito a um único 

período; 

b. Interempresarial – relacionando o desempenho de uma empresa com o setor 

de atividade e o mercado em geral. Na comparação interempresarial são 

utilizados índices-padrão do mercado, os quais podem ser obtidos de 

publicações especializadas ou desenvolvidos pela própria empresa.  

Segundo Assaf Neto (2012, p.48), a análise de balanços é importante para os 

fornecedores, clientes, intermediários financeiros, acionistas, concorrentes, governo 

e os administradores da própria empresa.  

 Os interesses dos fornecedores estão voltados para a capacidade de 

pagamento da empresa, ou seja, a liquidez. Assim como outras informações 

relevantes para a concessão de crédito. 

  Todas as empresas compradoras, ou empresas clientes, precavidas avaliam 

as firmas vendedoras, como capacidade física instalada de produção, 

existência de projetos de extensão, nível dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, condições econômicas e financeiras a curto e 

longo prazo. 

  Os intermediários financeiros, basicamente bancos comerciais e de 

investimentos, são os principais usuários das análises de balanços. Estão 

interessados na avaliação da capacidade da posição de curto e longo prazo 

da empresa, que incluem o grau de endividamento, solvência, rentabilidade, 

entre outros. 

 Os atuais e potenciais acionistas, estão interessados no nível corrente e no 

nível futuro de risco e retorno da empresa, os quais afetam diretamente o 

preço da ação. 
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 A avaliação dos concorrentes auxilia a medida que a empresa passa a 

conhecer melhor o mercado, e comparar sua posição econômico-financeira. 

 O interesse do governo na análise de balanços é explicado quanto a sua 

usualidade em processos de concorrência publica em que o desempenho 

empresarial é fator importante no processo de seleção.   

 Os administradores se preocupam com todos os aspectos da situação 

financeira da empresa e procuram construir índices financeiros atraentes para 

os acionistas. 

2.7.1 Análise vertical e horizontal 

O critério básico que orienta a análise de balanços é a comparação. 

Recomenda-se o levantamento de valores de períodos distintos para então se iniciar 

o processo.   

“O montante de uma conta ou de um grupo patrimonial quando tratado 

isoladamente não retrata adequadamente a importância do valor 

apresentado e muito menos seu comportamento ao longo do tempo. [...] 

Assim, a comparação dos valores entre si e com outros diferentes períodos 

oferecerá um aspecto mais dinâmico e elucidativo à posição estática das 

demonstrações contábeis” (ASSAF NETO, 2012, p. 105). 

 Esse método de comparação essencial para o conhecimento da situação da 

empresa é descrito pela análise horizontal e vertical. 

 A análise horizontal consiste em analisar a evolução dos elementos do 

Balanço Patrimonial e da DRE durante um determinado período, sendo importante a 

consideração dos efeitos inflacionários. Essa verificação se faz por meio de 

números-índices, utilizando números mais antigos como índice-base 100, para 

assim evidenciar a evolução desta por períodos. 

 Mas segundo Hoji (2014, p. 285), essa técnica apresenta algumas limitações: 

a) Quando um valor do item correspondente no exercício-base é nulo, o número-

índice não pode ser calculado pela forma proposta, pois os números não são 

divisíveis por zero. Nesses casos podem ser analisadas variações em valores 

absolutos; 
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b) Quando o exercício-base apresenta um número negativo e no exercício 

seguinte o número fica positivo (e vice-versa), matematicamente, é calculável, 

mas o resultado deve ser tratado com bastante cuidado, para não ocorrerem 

interpretações equivocadas da evolução.  

 A análise vertical, também denominada análise da estrutura, facilita a 

avaliação da estrutura das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e DRE) 

e a representatividade de cada conta em relação ao total do Ativo e Passivo, bem 

como a participação de cada item na formação do lucro ou prejuízo do período 

analisado. Sendo também um processo comparativo que é expresso em 

porcentagem.  

2.7.2 Indicadores Financeiros 

 Para Gitman (2010) a análise de índices envolve métodos, cálculos e 

interpretações de índices financeiros para compreender, analisar e monitorar o 

desempenho da empresa. A Demonstração de Resultado do Exercício e o Balanço 

Patrimonial são os demonstrativos fundamentais para a análise. Para Hoji (2014), a 

técnica de análises por meio de índices consiste em relacionar contas e grupos de 

contas para extrair conclusões sobre tendências e situação econômico-financeira da 

empresa. Tendo em vista uma comparação interempresarial, encontra se disponível 

em revistas especializadas, indicadores de empresas concorrentes e padrões do 

setor de atividade e do mercado. “Os indicadores são classificados 

métodologicamente em grupos: liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e o 

valor de mercado” (GITMAN, 2010, p.51).   

2.7.2.1 Índices de Liquidez 

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a 

suas obrigações. Gitman (2004) define liquidez como a capacidade de uma empresa 

em cumprir as obrigações de curto prazo à medida que vencem. Diz respeito à 

solvência da posição financeira geral da empresa, ou seja, a facilidade com que a 

empresa pode pagar suas contas. Esses índices auxiliam na avaliação do fluxo de 

caixa de uma empresa, sendo usado para identificar problemas como um índice de 

liquidez baixa é precursor comum de dificuldades financeiras e falência. Para a 
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análise desses índices utiliza-se o critério de avaliação “quanto maior, melhor” e 

acima de 1 (HOJI, 2014, p.289).  

 Liquidez Corrente (LC) 

Gitman (2010, p. 51) “o índice de liquidez corrente, um dos índices financeiros 

mais comumente citados, mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações 

de curto prazo”. Quanto maior o índice de liquidez corrente, mais alta é a capacidade 

da empresa de financiar suas necessidades de capital de giro. Mas seus resultados 

dependem muito do setor em que a empresa atua.  

 

Quadro 5 - Fórmula da Liquidez Corrente 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 Liquidez Seca (LS) 

O índice de liquidez seca se parece com o índice de liquidez corrente, porém se 

exclui os estoques e as despesas do exercício seguinte. Gitman (2010) afirma que 

há dois fatores principais que são resultantes da baixa do estoque: 

“(1) Muitos tipos de estoque não podem ser facilmente vendidos porque 

são itens semiacabados, itens de propósito especial e assemelhados e 

(2) o estoque costuma ser vendido a prazo, oque significa que se torna 

uma conta a receber antes de converter em caixa”. 

O índice de liquidez seca, muitas vezes recomendado é 1,0 ou mais. Mas 

este valor dever ser comparado com o tamanho do setor em que a empresa atua. 

Quadro 6 - Formula Liquidez Seca 

LS = 
Ativo circulante - Estoques - Despesas do exercício seguinte  

Passivo circulante  

2.7.2.2 Índices de atividade 

Os índices de atividade ou de rotação (giros) são índices que medem a 

velocidade com que diversas contas se convertem em vendas ou caixas – entradas 
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ou saídas (GITMAN, 2010, p.52). São calculados relacionando-se os elementos 

patrimoniais com os itens da demonstração de resultados e evidenciam o prazo de 

renovação dos elementos patrimoniais dentro de determinado período (HOJI, 2014, 

p. 292).  

A análise do giro dos ativos permite avaliar o desempenho da empresa, 

fornecendo informações sobre os aspectos de gestão da empresa, como politicas de 

estocagem, financiamento de compras, financiamentos de clientes e necessidades 

de investimento. 

 

 Giro do Estoque (GE) 

Quadro 7 - Fórmula Giro do Estoque 

GE = 
Custo das Mercadorias Vendidas 

Estoque 

O giro de estoque mede a atividade ou solvência do estoque de uma 

empresa. As empresas buscam aumentar o giro do estoque, pois, quanto mais 

rápido liquidar o estoque, mais o lucro aumentará. As empresas buscam aumentar o 

giro do estoque, pois estes, quanto mais rápido vender, mais o lucro aumentará, 

desde que a margem de contribuição seja positiva, e o aumento do giro não implique 

em “custos extras”. (HOJI, 2014, p. 293). 

 Prazo Médio de Pagamento (PMP) 

O índice do prazo médio de pagamento tem como objetivo mensurar e 

identificar a idade média das contas a pagar a fornecedores, ou em quantos dias a 

empresa paga suas duplicatas. O prazo médio de pagamento pode ser comparado 

com o prazo médio de recebimento, mas levando em consideração que os valores 

das vendas são geralmente maiores do que os valores das compras (HOJI, 2014, 

p.295). 

Quadro 8 - Fórmula Prazo Médio de Pagamento 

PMP= 
Fornecedores  

Valor Diário Médio das Compras 
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PMP= 

Fornecedores 

Compras Anuais 

360 

 

Para Gitman, a dificuldade está em identificar os valores de compras anuais, 

porque estes não estão presentes nas demonstrações financeiras. Geralmente, os 

valores de compras são estimados em uma porcentagem de 70% sobre os custos 

de produtos vendidos.  

 

 Prazo Médio de Recebimento (PMR) 

O prazo médio de recebimento é o tempo médio para recebimento das contas 

devidas pelos clientes da empresa, ou seja, a idade média das contas a receber. 

Este índice é útil para avaliar as políticas de credito e cobrança.  

Quadro 9 - Fórmula Prazo Médio de Recebimento 

PMR= 
Contas a Receber de Clientes 

Valor Diário Médio das Vendas 

PMR= 

Contas a Receber de Clientes 

Vendas Anuais 

360 

 Prazo Médio de Estocagem (PME) 

Indica o tempo médio verificado desde a aquisição do material até a sua 

requisição na produção, ou seja, o tempo médio em dias que a matéria permanece 

no estoque. A análise desse índice fornece informação sobre a eficiência da gestão 

de estoque.  

Quadro 10 - Formula Prazo Médio de Estocagem 

PME= 

Saldo médio dos estoques  

Custo das vendas 

360 

2.7.2.3 Índices de Endividamento 

Estes índices revelam o grau de endividamento da empresa, mostra em que 

proporção está sendo usado o dinheiro de terceiros para geração de lucros. Quanto 
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maior o índice de endividamento, maior são os riscos de liquidar esses pagamentos 

contratuais. Esses índices usam o critério de avaliação de “quanto menor, melhor”. 

Porém, não se deve concluir que uma empresa esteja melhor que outra porque uma 

empresa apresentou menores valores nesses índices. “Deve-se considerar que os 

mesmos constituem meros indicadores observados em dado momentos e que os 

aspectos dinâmicos que afetam a liquidez não são captados por essas inter-

relações” (BRAGA, 2014, p.115).   

 

 

 Endividamento Geral (EG) 

Este índice está relacionado com a dependência da empresa com os recursos 

advindos de terceiros para financiamento dos ativos. Quanto mais elevado, maior a 

usualidade do recurso de terceiros para a geração de lucros. Elevados valores 

nestes índices indicam um excessivo endividamento.  

Quadro 11 - Fórmula Endividamento Geral 

EG 
Passivo Total 

Ativo Total 

 Endividamento de Curto Prazo (ECP) 

Evidencia qual o nível de exigibilidade de curto prazo do endividamento. Não existe 

uma regra geral para determinar qual o ideal para este índice, mas quando menor 

for o mesmo significa maior “folga” em relação ás dividas e compromissos 

existentes. 

Quadro 12 – Formula Endividamento em Curto Prazo 

ECP 
Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 Cobertura de Juros (COJ)  

O índice de cobertura de juros mensura a capacidade da empresa de fazer 

pagamentos de juros contratuais. Quanto maior for esse índice, maior a capacidade 

da empresa de cobrir suas obrigações de pagamentos de juros.  

Quadro 13 - Formula Cobertura de Juros 
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COJ 
Lucro antes de juros e impostos de renda 

Juros 

2.7.2.4 Índices de Rentabilidade 

Os índices de rentabilidade evidenciam o quanto estão rendendo os capitais 

de investimentos efetuados pela empresa. Por esse índice, pode ser analisada a 

lucratividade de um negócio, assim como o sucesso e insucesso, e também as 

condições em que o lucro é gerado. Os indicadores de rentabilidade são, dentre 

outros, os que mais interessam aos sócios, pois demonstram a remuneração dos 

recursos aplicados. Para Gitman (2010), esse índice atrai a atenção de credores, 

proprietários e administradores, pois este índice indica a expansão dos lucros que o 

mercado lhe oferece.  

 Margem de Lucro Bruto (MB) 

Quadro 14 - Formula Margem de Lucro Bruto 

MB 
Lucro Bruto 

Receita de vendas  

Esse índice indica o quanto a empresa obtém de lucro bruto a cada $ 1,00 de 

receita líquida. Quanto maior a margem de lucro bruto, menor os custos de 

mercadoria vendida. 

 Margem Líquida  

Segundo Gitman (2010), a margem de lucro líquida mede a porcentagem de 

cada unidade monetária de vendas remanescentes após a dedução de todos os 

custos e despesas, inclusive juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. 

Esse índice indica a relação entre o lucro líquido em relação a receita.  

Quadro 15 - Formula Margem Líquida 

ML 
Lucro Líquido 

Receita Líquida  

 Margem de Lucro Operacional 

Trata-se do lucro gerado única e exclusivamente pela operação do negócio, 

descontadas as despesas administrativas, comerciais e operacionais. Assim, exclui-

se qualquer movimentação financeira. Segundo Gitman (2010), esse índice 

representa o “lucro puro”, sendo estes considerados puros por que medem apenas o 
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lucro sobre as operações e desconsideram juros, impostos e dividendo de ações 

preferenciais. 

Quadro 16 - Formula Margem de Lucro Operacional 

MLO 
Lucro Operacional 

Receita Líquida  

 Retorno sobre o capital próprio (ROE) 

Esse índice mede o retorno do capital investido pelos acionistas ordinários. 

Ou seja, quanto maior esse índice, melhor.  

Quadro 17 - Formula Retorno sobre o Capital Próprio 

ROE 
Lucro Líquido 

Patrimônio Líquido  

 Retorno sobre o Ativo Total (ROA) 

Este índice mede a eficácia da gestão da administração na geração de lucros 

a partir dos ativos disponíveis. Tem como critério de análise de “quanto maior, 

melhor”.  

Quadro 18 - Fórmula Retorno sobre o Ativo Total 

ROA 
Lucro Líquido 

Ativo Total  
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3. RESULTADOS DA PESQUISA  

a) ANDRADE GUTIERREZ S.A. 

Tabela 1 - Resultados Andrade Gutierrez 

   ANDRADE GUTIERREZ 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 1,160 2,50 2,28 1,63 0,55 1,624 

Seca 1,158 2,50 2,28 1,63 0,55 1,624 

Atividade 

Giro do Estoque 237,2 - - - - 237,194 

Prazo Médio de Pagamento 104,7 2,0 0,5 45,5 33,9 37,317 

Prazo Médio de Estocagem 3,5 - - - - 3,526 

Prazo Médio de Recebimento 25,1 - - 0,0120 21,5 15,560 

Endividamento  
Endividamento Geral 75% 56% 47% 41% 39% 52% 

Cobertura de Juros 1,21 1,68 0,63 0,07 0,59 0,833 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 54% 46% 42% 40% 33% 43% 

Margem Líquida 40% 1062% 264% 45% 174% 317% 

Margem de Lucro Operacional 28% 1491% 406% 551% 10% 497% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 23% 19% 8% 3% 11% 13% 

Retorno sobre o ativo 6% 8% 4% 1% 5% 5% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

  

A empresa obteve um índice bom em liquidez corrente, tendo somente 

resultados abaixo da média, em 2012 e 2016. Em 2016, o passivo circulante 

superou o ativo circulante, visando obter maior liquidez e alongar o prazo médio de 

endividamento a companhia, em janeiro de 2017, realizou emissão de debêntures 

com prazo de vencimento final em 2023. Com os recursos captados através desta 

emissão, a Companhia recomprou e cancelou, ainda no mês de janeiro, a totalidade 

das debêntures em circulação da sua 2ª Emissão Pública de Debêntures. Não foi 

possível fazer o cálculo da liquidez seca, pois a empresa apresentou estoque zero, 

nos anos de 2013 a 2016, apresentando então liquidez seca igual a liquidez 

corrente. Por apresentar estoque somente no ano de 2012, os índices de giro do 

estoque e prazo médio de estocagem impossibilitando a análise desses resultados. 

A média do prazo de pagamento de todos os anos foi de 37 dias, sendo este 

um resultado adequado, pois comparado com o prazo de recebimento, onde a média 

foi de 15 dias, constatando que a empresa tem recursos para cumprir com suas 

obrigações.  
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Em relação ao grupo de indicadores de endividamento, a empresa teve um 

resultado insatisfatório, pois obteve um valor elevado de endividamento e uma baixa 

cobertura de juros, indicando que a empresa que a empresa tem uma grande 

dependência do capital de terceiros e que não tem uma boa margem de segurança 

para cumprir com suas obrigações contratuais.  

  A margem de lucro bruto decaiu conforme os anos, devido ao aumento dos 

custos produtos, mercadorias e serviços vendidos, e a diminuição da receita de 

vendas. Em razão do acréscimo da conta equivalência patrimonial, os índices de 

margem líquida e margem de lucro operacional, ficou inviável a análise desses 

índices. O retorno sobre o capital próprio e sobre o ativo decaiu desde o primeiro 

ano exibindo uma baixa rentabilidade da empresa.  

Nota-se que nos 3 últimos anos de análise, os indicadores de rentabilidade 

ficaram abaixo da média. Segundo a empresa, a redução do lucro no ano de 2015, 

foi decorrente, principalmente, ao pior resultado financeiro advindo da AGC Energia, 

decorrente da perda com instrumentos financeiros (ações permutáveis) e também ao 

pior resultado de equivalência patrimonial de outras investidas.  

b) A.R.G. Ltda. 

Tabela 2 - Resultados A.R.G. 

 A.R.G. Ltda. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 2,25 4,47 3,60 N/L N/L 3,441 

Seca 2,10 4,59 3,44 N/L N/L 3,374 

Atividade 

Giro do Estoque 20,8 30,0 13,4 N/L N/L 21,385 

Prazo Médio de Pagamento 64,7 11,6 15,7 N/L N/L 30,647 

Prazo Médio de Estocagem 14,8 14,3 20,3 N/L N/L 16,471 

Prazo Médio de Recebimento 3,2 0,0 0,0 N/L N/L 1,079 

Endividamento  
Endividamento Geral 83% 72% 64% N/L N/L 73% 

Cobertura de Juros 0,68 17,69 0,87 N/L N/L 6,411 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 25% 23% 22% N/L N/L 23% 

Margem Líquida 4% 7% 2% N/L N/L 4% 

Margem de Lucro Operacional 9% 10% 6% N/L N/L 8% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 24% 14% 4% N/L N/L 14% 

Retorno sobre o ativo 4% 4% 1% N/L N/L 3% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

A empresa apresentou índices de liquidez aceitáveis, acima do critério de 

avaliação, indicando a alta capacidade de solvência da empresa. Comparando o 
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resultado do giro do estoque, a empresa apresentou resultados aceitáveis, assim, 

como um prazo médio de estocagem baixo, significando que a empresa demora 

poucos dias para vender seus estoques. O prazo de pagamento está baixo, diminuiu 

nos últimos, apresentando resultados bem baixos para empresas desse setor. A 

empresa apresentou um índice de endividamento muito alto e uma cobertura de 

juros muito baixas. A empresa apresentou um retorno de 24% do capital próprio aos 

acionistas no ano de 2012, e foi para 4% no ano de 2014. O mesmo aconteceu com 

a margem de lucro bruto, porém, a queda não foi tão significante, no ano de 2014, 

todos os resultados referentes a rentabilidade ficaram abaixo da média, referente a 

isso neste mesmo ano, a empresa citou na demonstração financeira, que “diante do 

atual cenário econômico mundial, a A.R.G. Ltda. procura soluções para enfrentar 

esse desafio através da diversificação de suas atividades e busca de novas 

oportunidades de expansão” (Demonstração financeira ARG, p1).  

c) CONSTRAN Ltda. 

Tabela 3 - Resultados Constran 

CONSTRAN Ltda. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 2,03 1,54 1,55 1,41 N/L 1,633 

Seca 2,01 1,51 1,51 1,37 N/L 1,598 

Atividade 

Giro do Estoque 32,2 55,8 44,1 27,0 N/L 39,770 

Prazo Médio de Pagamento 74,2 47,3 60,3 101,4 N/L 70,803 

Prazo Médio de Estocagem 10,8 4,9 7,1 13,2 N/L 9,0 

Prazo Médio de Recebimento 246,4 132,8 99,0 175,6 N/L 163,4 

Endividamento  
Endividamento Geral 47% 49% 49% 52% N/L 49% 

Cobertura de Juros 1,07 2,45 2,90 2,15 N/L 2,145 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 20% 12% 10% 1% N/L 11% 

Margem Líquida 7% 6% 9% - N/L 8% 

Margem de Lucro Operacional 13% 8% 12% 12% N/L 11% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 4% 8% 11% - N/L 8% 

Retorno sobre o ativo 2% 4% 6% - N/L 4% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Os índices de liquidez corrente e seca tiveram uma ligeira queda, devido ao 

aumento do passivo circulante e do estoque. A gestão do risco de liquidez da 

companhia concentra-se na prevenção, controle e monitoramento capazes de 

identificar situações ou problemas que de alguma forma possam comprometer o seu 

equilíbrio econômico-financeiro. O objetivo da companhia é manter o saldo entre a 



37 
 

continuidade dos recursos e a flexibilidade por meio de contas garantidas, 

empréstimos bancários e arrendamento mercantil financeiro. 

  A empresa tem um giro de estoque bom e um prazo de estocagem aceitável, 

indicando que a empresa não fica muito tempo com o estoque parado, uma média 

de 9 dias. Comparando prazo médio de pagamento com o prazo médio de 

recebimento, percebe-se que o prazo de recebimento é bem maior que o de 

pagamento, com uma diferença de aproximadamente 93 dias, demonstrando que a 

empresa paga antes de receber.  

  A empresa apresentou uma média de 49% de endividamento, indicando que a 

companhia financiou metade dos seus ativos com dívida. A cobertura de juros ficou 

abaixo do critério de avaliação sugerido de pelo menos 3. 

A margem de lucro bruto teve uma queda bem significativa, visto que a receita 

de vendas diminuiu no ano de 2015, aproximadamente 43% em relação ao ano de 

2014. A margem de lucro operacional de 12% se manteve o mesmo nos dois últimos 

anos. Em 2015 a empresa apresentou prejuízo impossibilitando o cálculo de alguns 

índices. 

d) DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 

Tabela 4 - Resultados Direcional Engenharia 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.  
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 3,380 3,30 3,17 3,64 3,34 3,37 

Seca 2,470 2,76 2,31 2,66 2,27 2,50 

Atividade 

Giro do Estoque 1,5 3,4 1,9 1,9 1,5 2,0 

Prazo Médio de Pagamento 15,5 28,0 47,3 44,7 42,4 35,6 

Prazo Médio de Estocagem 209,7 141,8 144,5 202,1 219,0 183,4 

Prazo Médio de Recebimento 328,4 287,3 229,9 257,4 251,8 271,0 

Endividamento  
Endividamento Geral 53% 53% 56% 54% 57% 55% 

Cobertura de Juros 16,78 8,36 5,30 3,68 0,40 6,91 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 27% 23% 23% 21% 12% 21% 

Margem Líquida 17% 14% 13% 13% - 14% 

Margem de Lucro Operacional 16% - - - - 16% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 16% 16% 14% 9% - 14% 

Retorno sobre o ativo 8% 7% 6% 4% - 6% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 
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A empresa obteve uma boa liquidez corrente e seca. Comparando a média, a 

empresa alcançou índice de liquidez corrente acima da média, nos anos de 2012 e 

2015, e liquidez seca, em 2013 e 2015. O giro do estoque da empresa foi baixo, uma 

média de 2 vezes e um prazo médio de estocagem muito alto, de 183,4 dias. O 

prazo médio de pagamento variou de 15 dias a 42 dias, tendo seu maior prazo em 

2014, devido ao aumento da conta fornecedores. A empresa teve um prazo médio 

de recebimento muito alto, uma média de 271 dias para receber por suas vendas 

realizadas.  

O endividamento geral teve uma variação de 53% a 57%, e uma média de 

55% nos 5 anos. A cobertura de juros está bem acima do critério de avaliação, 

caindo somente no ultimo ano, onde os juros superaram o lucro antes dos juros e 

imposto de renda.  

A margem de lucro bruto variou de 12% a 27%, tendo uma queda de 15% do 

primeiro ano ao ultimo, devido ao aumento das deduções de receita por vendas 

canceladas, no ano de 2016 (justificativa da empresa). A margem líquida caiu de 

17% para 13% em 2015, ficando, somente, acima da média no ano de 2012. A 

média do retorno sobre o capital próprio foi de 14%, enquanto a média do retorno 

sobre o ativo foi de 6%. No ano de 2016 a empresa obteve prejuízo, impossibilitando 

o cálculo de indicadores que necessitam do lucro líquido.  
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e) EZTEC S.A. 

Tabela 5 - Resultados Eztec 

EZTEC S.A. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 4,05 3,95 2,30 5,58 5,09 4,19 

Seca 2,53 2,70 1,57 3,03 2,74 2,51 

Atividade 

Giro do Estoque 0,8 1,1 0,7 0,5 0,3 0,7 

Prazo Médio de Pagamento 37,8 51,7 36,8 28,4 23,3 35,6 

Prazo Médio de Estocagem 368,0 333,3 461,2 657,2 1106,9 585,3 

Prazo Médio de Recebimento 226,1 128,3 239,9 195,9 186,8 195,4 

Endividamento  
Endividamento Geral 31% 26% 67% 18% 19% 32% 

Cobertura de Juros 49,6 96,6 129,9 54,3 14,1 68,9 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 52% 52% 53% 51% 47% 51% 

Margem Líquida 42% 52% 50% 55% 41% 48% 

Margem de Lucro Operacional 39% 50% 46% 48% 29% 42% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 20% 28% 20% 16% 8% 18% 

Retorno sobre o ativo 16% 21% 14% 14% 7% 14% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Os índices de liquidez estão ótimos, em 2012 a empresa teve os menores 

resultados, de 2,30 em liquidez corrente e 1,57 em liquidez seca. O giro de estoque 

foi muito abaixo, com uma média de 0,7, e um prazo médio de estocagem de 585 

dias, chegando a 1106 dias no ano de 2016. O prazo médio de pagamento variou de 

51 dias a 23 dias, tenho o seu maior prazo em 2013. O endividamento teve seu pior 

índice em 2014, de 67%, no mesmo ano a cobertura de juros foi de 129,9. 

Segundo a empresa, em 2016 obteve um índice de margem bruta de 47%, 

devido a redução da receita bruta de vendas, causadas pelo período que o país 

estava passando, aumento forte do desemprego, deterioração da renda do cliente e 

um ambiente mais restrito ao crédito, impactando a motivação de novos 

lançamentos. E acrescenta que a margem bruta, teve uma queda em relação ao 

histórico da empresa, causada, principalmente, pelos descontos oferecidos em 

alguns empreendimentos. Nesse mesmo, a empresa obteve margem líquida de 

41%, e margem de lucro operacional de 29%. O retorno sobre capital próprio cai de 

20% para 8% em 2016. E o retorno sobre o ativo caiu de 16% para 7%.  
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f) GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 

Tabela 6 - Resultados Galvão Engenharia 

GALVAO ENGENHARIA Ltda. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente 1,86 3,48 2,09 2,29 N/L 2,43 

Seca 1,63 3,09 2,26 2,87 N/L 2,46 

Atividade 

Giro do Estoque 13,4 15,5 11,2 4,8 N/L 11,2 

Prazo Médio de Pagamento 67,0 14,7 88,7 89,5 N/L 65,0 

Prazo Médio de Estocagem 18,1 22,7 31,0 79,5 N/L 37,8 

Prazo Médio de Recebimento 4,0 73,8 191,2 186,4 N/L 113,8 

Endividamento  
Endividamento Geral 54% 40% 66% 44% N/L 51% 

Cobertura de Juros 1,20 2,58 3,67 3,21 N/L 2,67 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto 11% 14% 30% - N/L 18% 

Margem Líquida 4% 5% 12% - N/L 7% 

Margem de Lucro Operacional 5% 8% 23% - N/L 12% 

Retorno Sobre o Capital Próprio 14% 15% 43% - N/L 24% 

Retorno sobre o ativo 6% 5% 14% - N/L 9% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

A empresa apresentou um índice de liquidez aceitável, porém em 

comparação com a média, só ficou acima da média no ano de 2012, e 2015 na 

liquidez seca. O giro de estoque caiu de em 2015, de 11,2 para 4,8, ficando abaixo 

da média, nesse mesmo ano o prazo médio de estocagem aumentou 61% 

comparado com o ano de 2014, sendo este o maior resultado nos 4 anos. O prazo 

médio de pagamento teve uma média de 65%, e somente em 2013 a empresa ficou 

abaixo dessa média. O prazo médio de recebimento aumentou durante os anos, de 

4 em 2012, foi para 186 dias em 2015. A empresa apresentou uma média de 51% 

de endividamento geral, tenho o seu maior resultado em 2014 de 66%. Os 

resultados mais aceitáveis, de cobertura de juros foi em 2014 e 2015, de 3,67 e 

3,21, respectivamente, segundo o critério de avaliação. Em relação ao grupo de 

índices de rentabilidade, os índices aumentaram, tendo no ano de 2014 seus 

melhores resultados, a margem de lucro bruto aumentou 19% de 2011 a 2014, a 

margem líquida cresceu 8%, a margem de lucro operacional 18%, o retorno sobre o 

capital próprio subiu em 29% e o retorno sobre o ativo 8%. Sendo 2014 o ano mais 

atrativo segundo a ótica dos acionistas.  

Em 2015, a empresa obteve prejuízo, impossibilitando o cálculo de alguns 

indicadores. Em 2015, a empresa estava passando por uma crise econômico-

financeira, e por isso obteve prejuízo, segundo a empresa a causa foi a crise e 
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escassez de recursos no ano, onde vários clientes reduziram o ritmo dos contratos 

ou mesmo paralisaram ou postergaram o início, o que levou a redução do nível de 

atividade da empresa, impactada ainda por custos imprevistos de desmobilização ou 

suspensão de atividades. Esse fato demandou agilidade na adequação da estrutura 

de apoio da empresa, para esse novo nível de atividade. A inadimplência também foi 

um fator de dificuldade em 2015, com seguidas postergações de pagamentos de 

serviços já executados, por parte de alguns clientes importantes, o que exigiu uma 

forte gestão financeira.  

g) MENDES JUNIOR S.A. 

Tabela 7 - Resultados Mendes Junior 

 MENDES JUNIOR S.A. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente N/L 0,05 0,05 0,01 0,01 0,029 

Seca N/L 0,05 0,05 0,01 0,01 0,029 

Atividade 

Giro do Estoque N/L - - - -   

Prazo Médio de Pagamento N/L - 983,3 2683,8 3292,9 2320,0 

Prazo Médio de Estocagem N/L - - - -   

Prazo Médio de Recebimento N/L 38,5 62,6 232,2 294,6 157,0 

Endividamento  
Endividamento Geral N/L 62% 65% 85% 939% 288% 

Cobertura de Juros N/L 1,34 0,79 1,17 1,19 1,124 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto N/L 91% 93% 90% 89% 91% 

Margem Líquida N/L - - - -   

Margem de Lucro Operacional N/L - 1330% - - 1330% 

Retorno Sobre o Capital Próprio N/L - 3% - - 3% 

Retorno sobre o ativo N/L - 1% - - 1% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Em todos os anos a empresa apresentou insuficiência de curto prazo, ficando 

abaixo de 1 em todos os anos, pois o passivo circulante superou o ativo circulante. 

Segundo a empresa esses resultados se devem ao cenário econômico que o país 

estava passando. Por não apresentar estoque, ficou impossibilitado o cálculo da 

liquidez seca, giro do estoque e prazo médio de estocagem, onde a liquidez seca foi 

igual a liquidez corrente. O prazo médio de pagamento foi muito alto, devido a 

grande diferença entre a conta fornecedores e a conta compras anual, tendo com 

média de pagamento 2320 dias. O prazo médio de recebimento teve um aumento de 

2013 para 2016, tendo seu maior prazo em 2016 de 295 dias para recebimento de 

suas vendas. A empresa apresentou um alto endividamento geral indicando a total 

dependência do recurso de terceiros, juntamente com uma baixa cobertura de juros.  
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A empresa obteve uma alta margem de lucro bruto, por ter um custo de 

produtos e serviços vendidos baixo, porém, a análise da rentabilidade da empresa 

ficou desfalcado por ter obtido lucro operacional e lucro líquido negativos nos anos 

de 2013, 2015 e 2016. Sendo não atrativo para os acionistas. 

h) MÉTODO POTECIAL ENGENHARIA Ltda. 

Tabela 8 - Resultados Método Potencial  

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente N/L N/L 1,22 N/L N/L 1,22 

Seca N/L N/L 1,21 N/L N/L 1,21 

Atividade 

Giro do Estoque N/L N/L 10,0 N/L N/L 10,0 

Prazo Médio de Pagamento N/L N/L 508,4 N/L N/L 508,4 

Prazo Médio de Estocagem N/L N/L - N/L N/L   

Prazo Médio de Recebimento N/L N/L 23,7 N/L N/L 23,7 

Endividamento  
Endividamento Geral N/L N/L 69% N/L N/L 69% 

Cobertura de Juros N/L N/L - N/L N/L   

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto N/L N/L - N/L N/L   

Margem Líquida N/L N/L - N/L N/L   

Margem de Lucro Operacional N/L N/L - N/L N/L   

Retorno Sobre o Capital Próprio N/L N/L - N/L N/L   

Retorno sobre o ativo N/L N/L - N/L N/L   

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Por não ter conseguido localizar os demonstrativos financeiros dos anos de 

2012, 2013, 2015 e 2016, fica impossibilitada a análise comparativa desta empresa. 
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i) MRV S.A. 

Tabela 9 - Resultados MRV 

MRV S.A. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente N/L N/L 2,07 2,24 2,43 2,248 

Seca N/L N/L 1,37 1,34 1,38 1,364 

Atividade 

Giro do Estoque N/L N/L 1,4 1,2 0,9 1,2 

Prazo Médio de Pagamento N/L N/L 41,4 39,3 56,6 45,8 

Prazo Médio de Estocagem N/L N/L - 262,7 364,9 313,8 

Prazo Médio de Recebimento N/L N/L 209,3 156,8 140,8 169,0 

Endividamento  
Endividamento Geral N/L N/L 57% 56% 56% 56% 

Cobertura de Juros N/L N/L 7,27 8,99 10,67 8,98 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto N/L N/L 28% 30% 33% 30% 

Margem Líquida N/L N/L 18% 12% 14% 15% 

Margem de Lucro Operacional N/L N/L 17% 10% 11% 13% 

Retorno Sobre o Capital Próprio N/L N/L 16% 12% 11% 13% 

Retorno sobre o ativo N/L N/L 7% 5% 5% 6% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Segundo o critério de avaliação de liquidez, a empresa apresentou resultados 

aceitáveis, indicando a sua capacidade de solvência, tendo um aumento de 2014 a 

2016, 2,07 para 2,43, em liquidez corrente, e uma média de 1,36 em liquidez seca. 

A empresa apresentou um baixo giro de estoque uma média de 1,2 giros, 

relacionado com um alto prazo médio de estocagem de 314 dias. O prazo médio de 

recebimento foi bem mais alto do que o prazo médio de pagamento, alcançando em 

2015 uma diferença de 84 dias.  

O índice de endividamento geral segue o critério de “quanto menor, melhor”, 

sendo assim a empresa tem uma alta porcentagem de endividamento, com uma 

média de 56%.  Por outro lado, a empresa apresentou ótimos resultados referente a 

cobertura de juros, chegando a 10,87 em 2016. 

  A empresa teve um pequeno aumento na margem de lucro bruto chegando a 

33% em 2016, segundo a empresa, apesar da crise economia que o país tem 

vivenciado, a companhia foi capas de expandir a margem bruta. Ressaltando que os 

preços dos imóveis se mantiveram praticamente constantes, o que demonstra a 

maturidade da operação da Companhia com evolução contínua dos indicadores de 

produtividade. A empresa teve um aumento de 2% na margem líquida de 2016, 

alcançando um lucro líquido de R$ 557 milhões, aumento de 1,7% em relação ao 
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ano anterior. A empresa teve uma média de 13% em margem de lucro operacional e 

retorno sobre o capital próprio. E obteve 5% de retorno sobre o ativo em 2015 e 

2016. 

j) SERVENG CIVILSAN Ltda. 

Tabela 10 - Resultados Serveng Civilsan 

SERVENG CIVILSAN Ltda. 
Média 

Indicadores ANOS  2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez  
Corrente N/L 1,57 2,82 2,17 2,25 2,20 

Seca N/L 1,48 2,60 1,96 2,10 2,04 

Atividade 

Giro do Estoque N/L 34,5 20,0 18,0 31,0 25,9 

Prazo Médio de Pagamento N/L 51,7 42,8 36,9 44,3 43,9 

Prazo Médio de Estocagem N/L 11,6 13,9 20,9 15,3 15,4 

Prazo Médio de Recebimento N/L 79,6 113,8 68,8 99,7 90,5 

Endividamento  
Endividamento Geral N/L 41% 32% 32% 32% 34% 

Cobertura de Juros N/L 0,61 6,60 8,66 11,51 6,85 

Rentabilidade 

Margem de Lucro Bruto N/L 19% 11% 15% 6% 13% 

Margem Líquida N/L 2% - - - 2% 

Margem de Lucro Operacional N/L 10% - - - 10% 

Retorno Sobre o Capital Próprio N/L 1% - - - 1% 

Retorno sobre o ativo N/L 1% - - - 1% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

A liquidez corrente aumentou em relação ao ano de 2013, alcançando 2,25 

em 2016. Assim como a liquidez seca, que em 2016 foi de 2,10. A empresa busca 

administrar a liquidez, com a garantia de que a companhia sempre tenha liquidez 

para cumprir com as suas obrigações ao vencerem, sem causar perdas inaceitáveis 

ou com o risco de prejudicar a reputação da empresa. A empresa garante que 

sempre possua caixa à vista suficiente para cumprir com as despesas operacionais 

esperadas para um período de 60 dias.   

  A empresa apresentou um alto giro do estoque, uma média de 25 giros, e um 

baixo prazo médio de estocagem, tendo uma média de 15 dias, indicando eficiência 

em gestão de estoque.  O endividamento geral teve uma queda, de 41% foi para 

32% em 2016, e acompanho essa evolução, a cobertura de juros aumentou de 0,61 

em 2013, para 11,51 em 2016. Apesar da boa gestão de estoque e do risco de 

endividamento, a empresa teve uma queda significativa na margem bruta, de 13% e 

obteve prejuízo líquido, e prejuízo operacional em 2014, 2015 e 2016.   
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

a) Liquidez Corrente  

Tabela 11 - Tabela comparativa Liquidez Corrente 

  
Valores 

Índice de 
liquidez 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Corrente 
 

A.R.G. Ltda. 2,249 4,472 3,601 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 1,160 2,502 2,283 1,628 0,548 

CONSTRAN Ltda. 2,031 1,542 1,552 1,407 N/L 

DIRECIONAL  Ltda.ENGENHARIA S.A. 2,470 2,762 2,312 3,643 3,343 

EZTEC S.A. 4,048 3,954 2,299 5,584 5,085 

GALVÃO ENGENHARIA  Ltda. 1,856 3,477 2,087 2,291 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 0,048 0,054 0,008 0,006 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 1,572 2,821 2,173 2,250 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 
Ltda. 

N/L N/L 1,222 N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 2,073 2,236 2,435 

Corrente Total (Média) 
  

2,30 2,54 2,03 2,37 2,28 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

O indicador de liquidez corrente é avaliado pelo critério de "ser maior que 1" e 

"quanto maior, melhor" , não medindo em si, a capacidade da empresa de liquidar 

seus compromissos, mas evidenciando o grau de liquidez em caso de encerramento 

total das atividades. Seguindo essa lógica, a média do setor ao passar dos anos, foi 

acima de 1, demonstrando que as empresas desse setor tem uma alta capacidade 

de financiar suas necessidades de capital de giro. Em geral as empresas tiveram um 

índice de liquidez corrente apropriado ao setor. Os resultados da empresa Mendes 

Junior, indicam um passivo circulante maior que o ativo circulante, justificativa da 

empresa atribuída ao cenário econômico do país, sendo assim, esta empresa 

demonstra uma alta dependência com os recursos de terceiros, assim como uma 

obrigação em quitar esses recursos em curto prazo, sem a disponibilidade de ativos 

circulantes. 

Há clara tendência de queda da liquidez corrente para a maioria das 

empresas pesquisadas de 2015 para 2016. 
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b) Liquidez Seca 

Tabela 12 - Tabela comparativa Liquidez Seca 

  
Valores 

Índice de 
liquidez 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Seca 

A.R.G. Ltda. 2,1001 4,5872 3,4355 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A 1,1581 2,502 2,283 1,628 0,548 

CONSTRAN Ltda. 2,0054 1,5110 1,5073 1,367 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 1,5116 3,3838 1,9165 2,661 2,2733 

EZTEC S.A. 2,5252 2,7035 1,5653 3,027 2,7417 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 1,6331 3,0882 2,2648 2,872 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 0,0475 0,0541 0,008 0,0059 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 1,4764 2,6038 
1,961

7 
2,1017 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L 1,2061 N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 1,3663 1,341 1,3826 

Seca Total (Média) 1,82 2,41 1,82 1,86 1,51 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

  

O índice de liquidez seca se difere do índice de liquidez corrente, uma vez 

que é descontado o estoque do ativo circulante, devido a dificuldade em converter 

essa conta em dinheiro antes do prazo normal de realização, caso seja necessário. 

A média geral do setor ficou em 2,19 aproximadamente, sendo esse um resultado 

positivo. A análise das empresas por esse índice ficou defasado pois a maioria das 

empresas desse setor não possuem estoque.  Todas as empresas obtiveram 

resultado >1, demonstrando a capacidade de solvência. No caso da empresa 

Mendes Junior e na Andrade Gutierrez (2013-2016) a liquidez seca é igual a liquidez 

corrente por não ter estoque. 
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c) Giro do estoque 

Tabela 13 - Tabela Comparativa Giro do Estoque 

    Valores 
Índice de 
Atividade 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Giro do 
Estoque 

 A.R.G. Ltda. 20,8 30,0 13,4 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 237,2 N/L N/L N/L N/L 

CONSTRAN Ltda. 32,2 55,8 44,1 27,0 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 15,5 28,0 47,3 1,9 1,5 

EZTEC S.A. 0,8 1,1 0,7 0,5 0,3 

GALVÃO ENGENHARIA  Ltda. 13,4 15,5 11,2 4,8 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L N/L N/L N/L N/L 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 34,5 20,0 18,0 31,0 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L 10,0 N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 1,4 1,2 0,9 

Giro do 
Estoque Total 

(Média) 
 

53,3 27,5 18,5 8,9 8,4 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

O giro do estoque indica o número de vezes que os estoques são renovados 

em um determinado período. A média de rotação desse setor abaixou com o passar 

dos anos, porém ainda demonstrando uma rotação média. Como muitas empresas, 

possuem estoques baixos ou zero, o giro do estoque ficou baixo. A empresa Eztec 

obteve resultados abaixo da média setorial em todos os anos, sendo este justificado 

pela empresa como um risco, no qual "a queda do valor de mercado dos terrenos 

mantidos em estoque, antes da incorporação do empreendimento ao qual se 

destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente projetadas para as 

respectivas incorporações" acabaram afetando o resultado deste indicador.   
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d) Prazo Médio de Estocagem (P.M.E.) 

Tabela 14 - Tabela Comparativa Prazo Médio de Estocagem 

  
Valores (dias) 

Índice de Atividade Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Prazo Médio de 
Estocagem 

A.R.G. Ltda. 14,8 14,3 20,3 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 3,5 N/L N/L N/L N/L 

CONSTRAN Ltda. 10,8 4,9 7,1 13,2 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 328,4 287,3 229,9 202,1 219,0 

EZTEC S.A. 368,0 333,3 461,2 657,2 1106,9 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 18,1 22,7 31,0 79,5 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L N/L N/L N/L N/L 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 11,6 13,9 20,9 15,3 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 
Ltda. 

N/L N/L N/L N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L N/L 262,7 364,9 

Prazo Médio de 
Estocagem Total 

(Média) 
 

123,9 112,3 127,2 205,9 426,5 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Com a finalidade de indicar o tempo médio analisado desde a compra do 

material ate a sua utilização na produção, isto é, o tempo médio em dias que a 

matéria-prima permanece no estoque até ser empregada na produção. Algumas 

empresas como a A.R.G., EZTEC, Galvão Engenharia e MRV, aumentaram seus 

resultados ao decorrer dos anos, enquanto outras empresas diminuíram esses 

resultados. 
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e) Prazo Médio de Recebimento (P.M.R.) 

Tabela 15 - Tabela Comparativa Prazo Médio de Recebimento 

    Valores (dias) 
Índice de 
Atividade Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Prazo Médio de 
Recebimento 

 

 A.R.G. Ltda. 3,2 N/L N/L N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 25,1 N/L N/L 0,0 21,5 

CONSTRAN Ltda. 246,4 132,8 99,0 175,6 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 0,5 0,5 0,6 257,4 251,8 

EZTEC S.A. 226,1 128,3 239,9 195,9 186,8 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 4,0 73,8 191,2 186,4 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 38,5 62,6 232,2 294,6 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 79,6 113,8 68,8 99,7 
MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 
Ltda. 

N/L N/L 23,7 N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 209,3 156,8 140,8 

Prazo Médio de Recebimento Total (Média) 84,2 75,6 117,5 159,1 165,9 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

O prazo médio de recebimento, ou PMR, é praticamente o oposto. É o tempo 

que a empresa leva para receber pelas vendas realizadas. É óbvio que oferecer 

prazos e condições de pagamento para os seus clientes é um atrativo para vender 

mais, mas você precisa saber que o prazo de recebimento impacta diretamente no 

fluxo de caixa e consequentemente na gestão financeira. No ano de 2015 e 2016, 

somente as empresas Andrade Gutierrez e Serveng Civilsan ficaram abaixo da 

média. As empresas MRV, CONSTRAN e EZTEC, diminuíram seu prazo médio de 

recebimento em relação ao primeiro ano de análise. Em geral, as empresas 

oferecem condições de pagamento de longo prazo, se comparado ao prazo médio 

de pagamento. 
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f) Prazo Médio de Pagamento (P.M.P.) 

Tabela 16 - Tabela Comparativa Prazo Médio de Pagamento 

    Valores (dias) 
Índice de 
Atividade 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Prazo Médio 
de Pagamento 

A.R.G. Ltda. 64,7 11,6 15,7 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 104,7 2,0 0,5 45,5 33,9 

CONSTRAN Ltda. 74,2 47,3 60,3 101,4 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 209,7 141,8 144,5 44,7 42,4 

EZTEC S.A. 37,8 51,7 36,8 28,4 23,3 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 67,0 14,7 88,7 89,5 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L N/L 983,3 
2683,

8 
3292

,9 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 51,7 42,8 36,9 44,3 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 
Ltda. 

N/L N/L 508,4 N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 41,4 39,3 56,6 

Prazo Médio 
de Pagamento 
Total (Média) 

 
93,0 45,8 192,2 383,7 

582,
2 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Este índice informa o período médio entre a data que determinada compra foi 

realizada e o pagamento efetivo dela. Sendo este tempo delimitado em dias. Com 

esse índice é possível mensurar e identificar em quantos dias a empresa paga suas 

duplicatas. A dificuldade desse cálculo está em determinar a conta compras anuais, 

pois esta não se encontra no demonstrativo financeiro.  Para o cálculo dessa conta 

utilizou 70% dos custos de produtos vendidos.  A empresa Mendes Junior 

apresentou prazos muito elevados de pagamento devido ao fato das suas compras 

anuais (em dias) serem bem menores que a conta Fornecedores, o que acabou 

influenciando no resultado final. O mesmo acontece com a empresa Andrade 

Gutierrez, porém de forma contrária, onde a conta Fornecedores tem valores muito 

baixos, comparados com as demais contas do Passivo Circulante. De forma geral as 

empresas apresentam um prazo bom de pagamento de suas obrigações. 

 Considerando estas empresas como uma amostra do Setor, um aspecto 

positivo ao compararmos o P.M.R. e o P.M.P. é que os recebimentos de clientes 

ocorrem em prazo muito menor que os pagamentos. Outro aspecto que pode ser 

observado é que, desde 2014, há uma tendência de crescimento de ambos os 

indicadores. 
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g) Endividamento Geral 

Tabela 17 - Tabela Comparativa Endividamento Geral 

    Valores 
Índice de 

Endividamento 
Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Endividamento 
Geral 

A.R.G. Ltda. 83% 72% 64% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 75% 56% 47% 41% 39% 

CONSTRAN Ltda. 47% 49% 49% 52% N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 
1678

% 
836% 530% 54% 57% 

EZTEC S.A. 31% 26% 67% 18% 19% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 54% 40% 66% 44% N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 62% 65% 85% 939% 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 41% 32% 32% 32% 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L 69% N/L N/L 

 
MRV S.A. N/L N/L 57% 56% 56% 

Endividamento 
Geral Total 

(Média) 
 

328% 148% 105% 48% 190% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 
 

Tabela 18 - Tabela Comparativa de Endividamento em Curto Prazo 

Índice de 
Endividamento Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Endividamento 
em Curto Prazo 

 

A.R.G. Ltda. 27% 18% 19% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 22% 11% 21% 38% 55% 

CONSTRAN Ltda. 52% 68% 57% 61% N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 45% 40% 39% 32% 32% 

EZTEC S.A. 70% 55% 38% 54% 66% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 80% 59% 64% 69% N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 0,26% 0,69% 11% 11% 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 19% 45% 60% 57% 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L   76% N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 49% 48% 42% 

Endividamento a Curto Prazo (Média) 
 

50% 34% 41% 47% 44% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

 

Índice de Endividamento Geral é utilizado pelas empresas para identificar a 

dependência de ativos que uma empresa possui, mas que estão financiados por 

recursos de terceiros. Ao contrario dos outros índices, o critério de avaliação desse 

índice se caracteriza por "quanto menor, melhor". Nota-se que algumas empresas 
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diminuíram esse índice ao passar dos anos, e outras os mantiveram. Já outras 

empresas como a Direcional engenharia, percebe-se uma total dependência 

financeira nos 3 primeiros anos. 

Para o endividamento de curto prazo não existe um critério fixo, porem, para 

esse indicador, o critério geralmente utilizado, é de quanto menor, melhor, pois 

indica que existe uma folga para em relação às dividas e compromissos existentes. 

A empresa Galvão Engenharia Ltda. obteve os maiores índices de endividamento de 

curto prazo, apesar disso, o índice diminuiu em 11% de 2012 para 2016.  A maioria 

das empresas em 2015 ficaram acima da média do setor naquele ano. A empresa 

Andrade Gutierrez S.A. em 2012, estava com um índice de 22% de endividamento 

em curto prazo, já em 2016, estava com 55%, tendo um aumento de 33%. 

h) Cobertura de Juros 

Tabela 19 - Tabela Comparativa Cobertura de Juros 

    Valores 
Índice de 

Endividamento Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobertura de 
Juros 

 

A.R.G. Ltda. 0,680 17,68 0,8673 N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 1,211 1,675 0,6255 0,065 0,5871 

CONSTRAN Ltda. 1,072 2,454 2,9042 2,148 N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 0,270 0,231 0,2326 3,681 0,4018 

EZTEC S.A. 49,64 96,64 129,88 54,31 14,148 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 1,200 2,579 3,6742 3,214 N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 1,342 0,7880 1,172 1,1939 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 0,613 6,5974 8,662 11,514 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L N/L N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 7,2709 8,992 10,672 

Cobertura de Juros Total (Média) 
  9,01 15,40 16,98 10,28 6,42 

Média Cobertura de Juros Total (excluindo EZTEC S.A.) 0,89 3,80 2,87 3,99 4,87 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Este índice mensura a capacidade da empresa em cumprir com as duas 

obrigações de juros contratuais. O critério de avaliação é de “quanto maior, melhor” 

e um valor aceitável de 3 a 5. Para o cálculo, foi utilizado a conta Despesas 

financeiras, como juros. A maioria das empresas obteve resultados abaixo da média, 

e abaixo do critério estabelecido. Os melhores resultados foram alcançados pela 

empresa Eztec S.A., demonstrando o alto controle que a empresa tem com suas 

despesas financeiras. Nota-se que as médias anuais foram afetadas pela Eztec S.A.  
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 Claramente observamos que há um tendência de queda deste indicador 

desde 2014. 

 

i) Margem de Lucro Bruto 

Tabela 20 - Tabela Comparativa Margem de Lucro Bruto  

    Valores 
Índice de 

Rentabilidade 
Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem de Lucro 
Bruto 

 A.R.G. Ltda. 25% 23% 22% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 54% 46% 42% 40% 33% 

CONSTRAN Ltda. 20% 12% 10% 1% N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 17% 14% 13% 21% 12% 

EZTEC S.A. 52% 52% 53% 51% 47% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 11% 14% 30% - N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L 91% 93% 90% 89% 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 19% 11% 15% 6% 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 
Ltda. 

N/L N/L 8% N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 28% 30% 33% 

Margem de Lucro 
Bruto Total (Média)  

30% 34% 31% 35% 37% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

A margem de lucro bruto mede a quantidade restante da receita de líquida de 

vendas, após a apuração dos custos de vendas. Quanto maior a margem de lucro, 

melhor, ou seja, menor os custos de vendas. A média do setor variou de 30% a 

37%. Muitas empresas ficaram abaixo da média setorial, apenas 3 empresas 

obtiveram uma margem acima da média.  A empresa Constran no ano de 2015 teve 

uma queda significativa no seu lucro bruto de aproximadamente 95% em relação ao 

ano de 2014.   

 Excluindo as empresas que são um “ponto fora da curva” observamos que há 

uma tendência de queda desde 2014 para a maioria das empresas. 
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j) Margem de Lucro Operacional 

Tabela 21 - Tabela Comparativa Margem de Lucro Operacional 

    Valores 
Índice de 
Rentabilidade Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem de 
Lucro 

Operacional 
 

A.R.G. Ltda. 9% 10% 6% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERRES S.A. 28% 1491% 406%  - 10% 

CONSTRAN Ltda. 13% 8% 12% 12% N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16% 16% 14% - 0% 

EZTEC S.A. 39% 50% 46% 48% 29% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 5% 8% 23% - N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L - 1330% - - 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 10% - - - 
MÉTODO POTENCIAL 
ENGENHARIA Ltda. 

N/L N/L 
2% 

N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 17% - 11% 

Margem de Lucro Operacional Total (Média) 18% 227% 206% 30% 13% 

Média (Excluindo as empresas Andrade Gutierrez 
e Mendes Junior) 16% 17% 17% 30% 13% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

      

O lucro operacional nada mais é do que todo o lucro gerado pelas operações 

da empresa, descontadas as despesas administrativas e financeiras. Sendo assim, a 

margem de lucro operacional retrata o quanto esse lucro representa da receita de 

vendas.   Em alguns casos não foi possível fazer o cálculo do indicador por este 

apresentar prejuízo no período. Empresas como a Andrade Gutierrez e Mendes 

Junior demonstrou um resultado alto no ano de 2013 e 2014, devido ao acréscimo 

da conta Equivalência Patrimonial na DRE. Exclui-se então essas duas empresas 

para o cálculo de uma nova média e uma análise mais assertiva. A empresa Eztec 

S.A. ficou acima da média em todos os anos, em 2016 a empresa teve uma queda 

de 19% em relação ao ano anterior. 

A maioria das empresas ficaram abaixo da média e tiveram resultados baixos, 

se comparado ao critério de quanto maior, melhor.  Assim como a empresa Constran 

que em dois anos manteve a mesma margem de lucro operacional. 
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k) Margem líquida  

Tabela 22 - Tabela Comparativa Margem Líquida 

  
Valores 

Índice de 
Rentabilidade 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Margem Líquida 
 

A.R.G. Ltda. 4% 7% 2% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 40% 
1062

% 264% 45% 174% 

CONSTRAN Ltda. 7% 6% 9% - N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16% - - 13% - 

EZTEC S.A. 42% 52% 50% 55% 41% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 4% 5% 12% - N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L - - - - 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 2% - - - 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L - N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 18% 12% 14% 

Margem Líquida 
Total (Média)   19% 189% 59% 31% 76% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

A margem líquida, por sua vez, é o valor que sobra aos acionistas, sócio, ou 

fundo de investimentos da empresa pelo serviço prestado ou produto vendido. Ela 

mostra qual é o lucro líquido para cada unidade de venda da empresa. Assim, 

quanto maior a margem líquida, maior é a sobra que a empresa terá após o 

recebimento das vendas e a retirada de todas as taxas e deduções. A empresa 

Eztec apresentou resultados razoáveis de margem líquida, onde se manteve sem 

muitas alterações nesse resultado durante os 5 anos. A empresa ARG apresentou 

os menores resultados indicando uma grande diferença entre o lucro líquido e a 

receita de vendas. 
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l) Retorno Sobre o Capital Próprio (ROE) 

Tabela 23 - Tabela Comparativa Retorno Sobre o Capital Próprio 

    Valores 
Índice de Rentabilidade Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Retorno Sobre o 
Capital Próprio 

 

A.R.G. Ltda. 24% 14% 4% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 23% 19% 8% 3% 11% 

CONSTRAN Ltda. 4% 8% 11% - N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 8% 7% 6% 9% - 

EZTEC S.A. 20% 28% 20% 16% 8% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 14% 15% 43% - N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L - 3% - - 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 1% - - - 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L - N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 16% 12% 11% 

Retorno Sobre o Capital Próprio Total (Média) 15% 13% 14% 10% 10% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

Esse índice mensura a rentabilidade de uma empresa, revelando o quanto o 

acionista terá de retorno sobre o dinheiro investido. Por usar em seu cálculo lucro 

líquido, foi difícil mensurar os resultados da maioria das empresas, pois estas 

apresentaram prejuízo nos anos de 2015 e 2016. Comparando a média, as 

empresas mais rentáveis, foram a MRV S.A. e a empresa Eztec S.A., visto que estas 

ficaram acima da média em quase todos os anos, evidenciando um alto retorno 

sobre o investimento comparado com as outras empresas do setor.  
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m) Retorno sobre o Ativo Total (ROI) 

Tabela 24 - Tabela Comparativa Retorno sobre o Ativo Total 

  
Valores 

Índice de 
Rentabilidade 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 

Retorno sobre o 
Ativo Total 

 

 A.R.G. Ltda. 4% 4% 1% N/L N/L 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. 6% 8% 4% 1% 5% 

CONSTRAN Ltda. 2% 4% 6% - N/L 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 13% 13% 15% 12% 0% 

EZTEC S.A. 16% 21% 14% 14% 7% 

GALVÃO ENGENHARIA Ltda. 6% 5% 14% - N/L 

MENDES JUNIOR S.A. N/L - 1% - - 

SERVENG CIVILSAN Ltda. N/L 1% - - - 

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA Ltda. N/L N/L - N/L N/L 

MRV S.A. N/L N/L 7% 5% 5% 

Retorno sobre o Investimento Total (Média) 8% 8% 8% 8% 4% 

*As células salientadas indicam os resultados abaixo da média 

O cálculo do Retorno sobre Ativos serve para analisar a capacidade que uma 

empresa tem de gerar lucros a partir de seus ativos. Comparado a média do setor, 

as empresas que obtiveram resultados bons nesse indicador foram a empresa 

Direcional engenharia e a Eztec, uma vez que as duas ficaram acima da média. As 

outras empresas ficaram abaixo da média, porém, não muito longe da média 

setorial.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por fim, com a metodologia utilizada, foram analisados os indicadores 

financeiros de Empresas do Setor de Construção Civil, e os resultados, 

principalmente de lucratividade e rentabilidade parecem revelar uma forte relação 

com a crise econômico-financeira que o país tem passado.  

Atentando-se ao objetivo geral de analisar o desempenho financeiro de 

empresas do segmento de Construção Civil antes e durante a atual crise brasileira 

buscando identificar tendências. Os objetivos específicos foram alcançados, neste 

trabalho foi possível determinar e comparar os indicadores financeiros de empresas 

do segmento de Construção Civil, e analisar os resultados obtidos identificando 

possíveis relações entre os indicadores e a crise atual.   

Em conformidade com esse objetivo, notou-se a partir das análises dos 

indicadores as comparações temporais e interempresariais, percebeu-se uma 

disposição de resultados abaixo de seus respectivos critérios de avaliações, 

atenuados principalmente no ano de 2015, indicando o efeito da crise que atingiu 

empresas do mercado brasileiro. 

 Decisões na política econômica brasileira reduziram o investimento no país, 

causaram aumentos na inflação, desvalorização do real frente ao dólar, aumentou 

taxas de juros, consequentemente atingindo as empresas privadas, principalmente o 

setor de construção civil, por este ter empresas ligadas a escândalos políticos, 

fazendo com que diminuíssem a confiança do consumidor em empresas do setor.   

A partir desta pesquisa, outros estudos poderiam ser desenvolvidos, como, 

por exemplo, o acompanhamento do desempenho econômico e financeiro nos 

períodos futuros, assim como futura legislação que poderá influenciar o importante 

Setor da Construção Civil.  
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9. APÊNDICE  

Apêndice A – Base para escolha dos indicadores para as análises  

Indicadores Financeiros 

Autores 
Assaf 
Neto 

Braga Gitman Hoji 

1. Índices de Liquidez/Solvência 

1.1 Liquidez Imediata 
Disponível 

X   X 
Passivo Circulante 

1.2 Liquidez Seca 

Ativo Circulante – Estoques – 
Despesas do exercício seguinte 

X X X X 

Passivo Circulante 

1.3 Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 

X X X X 
Passivo Circulante 

1.4 Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a 

Longo Prazo 

X X  X 
Passivo Circulante + Passivo não 

Circulante 

2. Índices de Atividade/Rotação/Rotação dos Recursos 

2.1 Giro do Estoque 
Custo dos produtos vendidos 

 X X X 
Saldo Médio dos Estoques 

2.2 Giro do Ativo Total 
Vendas 

  X  
Ativo Total 

2.3 Giro das Contas a Receber 

Receita Bruta – Devoluções e 

Abatimentos 
 X  X 

Saldo Médio das Contas a Receber 

2.4 Giro do Ativo Operacional 
Circulante 

Receita Bruta – Devoluções e 
Abatimentos 

 X  X 
Saldo Médio do Ativo Operacional 

Circulante 

2.5 Giro do Ativo Circulante 
Receita Operacional Líquida 

 X   
Saldo Médio do Ativo Circulante 

2.6 Giro do Ativo Fixo 
Receita Operacional Líquida 

 X   
Saldo Médio do Imobilizado 

2.7 Giro do Investimento Total Receita Operacional Líquida  X   
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Saldo Médio do Ativo Total 

2.8 Giro do Ativo/Investimento 

Receitas Operacionais  
Ativo 

X    

Investimento Total 

2.9 Giro dos Recursos Próprios 
Vendas 

X    
Patrimônio Líquido 

3. Índices de Prazos Médios/Ciclo Operacional 

3.1 Prazo Médio de Estocagem 
Saldo Médio dos Estoques 

 X  X 
Custo das Vendas ÷ 360 dias  

3.2 Prazo Médio de Matéria-Prima 

Estoque Médio de 
Matéria-Prima 

x 360 dias X    

Consumo Anual 

3.3 Prazo Médio de Fabricação 

Estoque Médio de 

Produtos em 
Elaboração x 360 dias X    

Custo de Produção 

3.4 Prazo Médio de Venda 

Estoque Médio de 
Produtos Acabados 

x 360 dias  X    
Custo dos Produtos 

Vendidos 

3.5 Prazo Médio de Descontos 

Duplicatas 
Descontadas (Média) 

x 360 dias  X    

Compras a Prazo 

3.6 Prazo Médio de Cobrança 

Saldo Médio das Duplicatas a 
Receber 

X X   
(Receita Operacional Bruta – 

Devoluções e Abatimentos) ÷ 360 

dias  

3.7 Prazo Médio de Recebimento 

Saldo Médio das 

Contas a Receber  

x 360 dias    X X 
Receita Operacional 
Bruta – Devoluções e 

Abatimentos  

3.8 Prazo Médio de Pagamento 
Fornecedores 

X X X X 
Compras Anuais ÷ 360 dias 

4. Índices de Endividamento/Cobertura 

4.1 Endividamento Geral 
Passivo Total  X X  

Ativo Total 
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4.2 Cobertura de Juros 

Lucro Antes de Juros e Impostos de 
Renda 

X  X  

Juros 

4.3 Cobertura de Obrigações 
Fixas 

Lucro Antes de Juros e Impostos de 
Renda + Arrendamentos 

 X X  

Juros+ Arrendamentos + 
{(amortização de principal + 

dividendos preferenciais) x [1/(1-T)]} 

4.4 Cobertura dos Encargos 
Financeiros 

Lucro Operacional + Receitas 
Financeiras + Outras Receitas 

 X   

Despesas Financeiras 

4.5 Composição do Endividamento 
Passivo Circulante    X 

Exigível Total 

5. Índices de Rentabilidade/Retorno/Lucratividade 

5.1 Margem de Lucro Bruto 
Lucro Bruto  X X X 

Receita de Vendas 

5.2 Margem de Lucro Operacional 
Lucro Operacional  X X  

Receita de Vendas 

5.3 Margem de Lucro Líquido 
Lucro Líquido  X X X 

Receitas de Vendas 

5.4 Rentabilidade do Capital 
Próprio 

Lucro Líquido   X X 

Patrimônio Líquido  

5.5 Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido 

Lucro Líquido X    

Patrimônio Líquido – Lucro Líquido 

5.6 Retorno sobre o Investimento 

Lucro Líquido + Despesas 

Financeiras (Líquidas) 
X    

Patrimônio Líquido + Passivo 
Oneroso 

5.7 Alavancagem Financeira 
Retorno sobre Patrimônio Líquido X    

Retorno sobre o Investimento 

5.8 Mark-up Global 
Lucro Bruto  X   

Custos das Vendas 

5.9 Retorno sobre o Ativo Total 
Lucro Líquido   X  

Ativo Total 

6. Análise das Ações/ Avaliação das ações/ Valor de Mercado 
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6.1 Preço/Lucro 
Preço de Mercado por Ação Ordinária X X X  

Lucro por Ação 

6.2 Valor de Mercado/Valor 
Patrimonial 

Preço de Mercado por Ação Ordinária   X  

Valor Contábil por Ação Ordinária 

6.3 Valor Patrimonial da Ação 
Patrimônio Líquido X X   

Número de Ações Emitidas 

6.4 Lucro por Ação (LPA) 

Lucro Disponível para os Acionistas 
Ordinários 

X X X  

Número de Ações Ordinárias 

Circulação 

6.5 Dividendo por Ação 
Dividendos X X   

Quantidade de Ações 

6.6 Cobertura dos Dividendos 
Preferenciais 

Lucro Líquido  X   

Valor total dos Dividendos 
Preferenciais 

6.7 Pay-out (%) 
Dividendo por Ação  X   

Lucro por Ação 

6.8 Cash Yield (%) 
Dividendo por Ação  X   

Cotação da Ação 

7. Estrutura de Capital/Estrutura Patrimonial 

7.1 Capital de Terceiros/Capital 
Próprio 

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 X   

Patrimônio Líquido 

7.2 Imobilização do Capital Próprio 
Ativo Permanente  X  X 

Patrimônio Líquido 

7.3 Imobilização dos Recursos 
Permanentes 

Ativo Permanente  X   

Exigível a Longo Prazo + Patrimônio 
Líquido 

7.4 Imobilização dos Recursos 
não Correntes 

Investimentos + Imobilizado + 

Intangível 
   X 

Patrimônio Líquido + Passivo não 

Circulante 

7.5 Participação dos Capitais de 
Terceiros 

Exigível Total    X 

Exigível Total + Patrimônio Líquido 
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10. ANEXO 

ANEXO A – 25 Maiores Construtoras segundo a Revista O empreiteiro, Ranking 

Nacional com destaque para as empresas que serão pesquisadas. 

  

 

 

 


