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Resumo
Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre a alavancagem financeira e o desempenho
econômico financeiro das empresas familiares e não familiares no setor de construção civil das
empresas listadas na B3 no período de 2013 a 2017. Para tanto, foram coletados dados da base
Economática® de 21 empresas, as quais compuseram a amostra do estudo, sendo seis familiares e
15 não familiares. As seguintes variáveis foram coletadas: alavancagem financeira (representada
pelo endividamento total), lucro operacional (LOp), lucro líquido (LL), lucro por ação (LPA), ROA,
ROE e margem líquida (ML). As estatísticas descritivas descrita indicaram que, na alavancagem
financeira, as empresas familiares se destacaram por ter uma média menor de 33,84, enquanto as
empresas não familiares obtiveram média de 49,86. Na análise dos indicadores de desempenho
(LOp,  LL,  LPA, ROA, ROE e ML),  as  empresas  que mais  se  destacaram por  possuírem bons
resultados foram Construtora Adolpho Lindenberg, Cyrela Brazil Realty, Ez Tec Empreendimentos,
Inter Construtora, MRV Engenharia e a Trisul. Na sequência, foi elaborada a matriz de correlação, a
qual indicou que o endividamento total está negativamente relacionado a todos os indicadores de
desempenho estudados. Este resultado indica que quanto maior o endividamento, menor tende a ser
o desempenho das empresas. Por fim, foram desenvolvidos e analisados dois modelos de regressão,
que  visaram constatar  como o  endividamento  e  a  empresa  familiar  impactam o  ROA e  ROE,
respectivamente.  Ambos  os  modelos  apontaram  que  a  empresa  familiar  não  tem  impacto
significante na rentabilidade. Apesar disso, foi encontrada relação negativa entre o endividamento e
a rentabilidade, sustentando os achados anteriores.
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre a alavancagem financeira e o 

desempenho econômico financeiro das empresas familiares e não familiares no setor de 

construção civil das empresas listadas na B3 no período de 2013 a 2017. Para tanto, foram 

coletados dados da base Economática® de 21 empresas, as quais compuseram a amostra do 

estudo, sendo seis familiares e 15 não familiares. As seguintes variáveis foram coletadas: 

alavancagem financeira (representada pelo endividamento total), lucro operacional (LOp), 

lucro líquido (LL), lucro por ação (LPA), ROA, ROE e margem líquida (ML). As estatísticas 

descritivas descrita indicaram que, na alavancagem financeira, as empresas familiares se 

destacaram por ter uma média menor de 33,84, enquanto as empresas não familiares obtiveram 

média de 49,86. Na análise dos indicadores de desempenho (LOp, LL, LPA, ROA, ROE e ML), 

as empresas que mais se destacaram por possuírem bons resultados foram Construtora Adolpho 

Lindenberg, Cyrela Brazil Realty, Ez Tec Empreendimentos, Inter Construtora, MRV 

Engenharia e a Trisul. Na sequência, foi elaborada a matriz de correlação, a qual indicou que o 

endividamento total está negativamente relacionado a todos os indicadores de desempenho 

estudados. Este resultado indica que quanto maior o endividamento, menor tende a ser o 

desempenho das empresas. Por fim, foram desenvolvidos e analisados dois modelos de 

regressão, que visaram constatar como o endividamento e a empresa familiar impactam o ROA 

e ROE, respectivamente. Ambos os modelos apontaram que a empresa familiar não tem 

impacto significante na rentabilidade. Apesar disso, foi encontrada relação negativa entre o 

endividamento e a rentabilidade, sustentando os achados anteriores. 
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Análise das Demonstrações Contábeis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da Construção Civil vem sofrendo no país desde a crise de 2008, e após o ano 

de 2014 as dificuldades aumentaram, tendo que reduzir seus custos para manutenção das 

atividades (Revista Exame; 2018). Ainda de acordo com a Revista Exame (2018), a expectativa 

de crescimento para 2018 é de 2%. Embora o PIB em 2017 tenha crescido 1,0% em relação ao 

ano de 2016, o setor de construção registrou queda de -5,0%, conforme registro do IBGE 

(2018). 

Este setor é bastante reconhecido pela sociedade e gera diversos empregos, contribuindo 

com a economia brasileira e influenciando demais setores e cadeias produtivas das atividades 

econômicas (Almeida et al., 2015 e Marcelli, 2013). Com isso, esse segmento pode ter níveis 

de endividamento elevado para sustentar seus investimentos, aumentando a responsabilidade 

dos gestores em períodos de baixa rentabilidade (Gonçalves & Bispo, 2012). 

O impacto das empresas no ramo da construção civil pode ser observado na economia 

do país em toda a sociedade, através de grandes obras realizadas, geração de empregos e fonte 

de renda, moradia e crescimento de muitas famílias. Marcelli (2013) complementa que essa 

cadeia produtiva é formada por grandes indústrias, através de diversos insumos e serviços 

ofertados no ramo da construção, compondo um dinamismo capaz de gerar efeitos na economia. 

Devido à relevância do setor, é de extrema importância a qualidade da informação 

contábil para os usuários internos e, principalmente, externos. Assim, através do 

desenvolvimento da análise financeira, evidenciando as informações contábeis de forma mais 



clara, precisa e compreensível, a disparidade informacional é reduzida e contribui para a tomada 

de decisões (Silva & Miranda, 2015). 

Do ponto de vista do usuário externo, uma das formas de utilizar a contabilidade como 

instrumento para tomada de decisão é pela análise de indicadores de desempenho e pela 

alavancagem financeira. A análise através de indicadores é imprescindível para os acionistas 

das empresas, credores e interessados no setor de segmento, em observância ao risco e retorno 

dos investimentos, liquidez e lucratividade da entidade e na sua situação financeira (Dias, Beffa 

& Palhares, 2017). Diehl, Rech e Martins (2016) destacam que os indicadores financeiros têm 

tradição antiga em estudos e utilização prática, sempre sendo aprimorados. 

Ademais, através da análise da alavancagem financeira é possível perceber o 

crescimento das empresas através da sua relação do aumento no lucro com as dívidas realizadas 

com terceiros, podendo assim potencializar a rentabilidade do capital próprio e do lucro dos 

acionistas.  

Portanto, devido a importância da análise de indicadores para tomada de decisão, tem-

se a seguinte questão de pesquisa: qual a relação entre a alavancagem financeira e o desempenho 

econômico financeiro das empresas familiares e não familiares no setor de construção civil das 

empresas listadas na B3? Logo, o objetivo deste estudo consiste em analisar a relação entre a 

alavancagem financeira e o desempenho econômico financeiro das empresas familiares e não 

familiares no setor de construção civil das empresas listadas na B3. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância do setor no crescimento econômico do país 

e sua relação através da análise de indicadores econômicos financeiros, podendo trazer 

contribuições, especialmente, aos usuários externos como forma de auxílio na tomada de 

decisões, além de conhecer o grau de eficiência das empresas analisadas, relacionando os 

índices apurados com estratégias de retorno, principalmente por se tratar de período de crise 

econômica. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção traz os principais conceitos que fundamentam o trabalho, como as definições 

dos indicadores de desempenho e da alavancagem financeira, descrições sobre as empresas 

familiares brasileiras, além das pesquisas assemelhadas que embasaram o estudo. 

 

2.1 Análise das demonstrações através da alavancagem financeira e indicadores de 

desempenho 

 

Os indicadores de desempenho contribuem para a análise e interpretação das 

demonstrações contábeis, facilitando a compreensão dos resultados em determinado período. 

Souza, Borba e Borget (2011) discorrem que os indicadores auxiliam na mensuração da situação 

econômica e financeira da empresa analisada, contribuindo para avaliação dos valores 

evidenciados no período analisado. 

Pinheiro (2012) evidencia que o objetivo da análise é examinar e avaliar o 

comportamento de uma empresa através das demonstrações contábeis de um determinado 

período. Dentre as diversas formas de análise das Demonstrações, para este estudo serão 

utilizados índices de desempenho voltados à rentabilidade e a alavancagem financeira. 

Através da interpretação por indicadores, é possível analisar a liquidez, estrutura e 

rentabilidade de acordo com a realidade das empresas apresentada nas Demonstrações 

Contábeis, garantindo maior credibilidade às mesmas e em quais condições econômico-

financeiras essas instituições se encontram. 

Assim como as Demonstrações Financeiras, as análises econômico-financeiras são 

voltadas aos usuários internos e externos da informação, influenciando a quem se interessar em 



momentos de decisão. Para efetuar a análise, Iudícibus (2017) ressalta a importância do cálculo 

e do significado dos quocientes (índices), relacionados aos itens do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício, para que sejam comparados um item com o outro, 

como Ativo e Passivo, ou analisar de forma individual a sua evolução e seus resultados. 

Matarazzo (2010, p. 8) ressalta que “A Análise de Balanços surgiu e desenvolve-se 

dentro do sistema bancário que foi até hoje o seu principal usuário”. Ainda, Pinheiro (2012) 

cita que as análises podem ser realizadas com parâmetros do desempenho médio dos 

concorrentes, podendo qualificar-se dentro do seu setor. Desta forma, tem-se seu 

posicionamento dentro da empresa e no seu setor de atuação como um todo. 

Os indicadores podem ser segregados em econômicos ou financeiros. O primeiro aponta 

a situação econômica da empresa em relação aos seus resultados econômicos, também 

apresentados pelos indicadores de rentabilidade que avaliam os resultados e influenciam na 

tomada de decisão. Já o segundo, é voltado para a geração de caixa da empresa e tem por 

referência o EBITDA (Oliveira et al, 2017). 

A partir desta base, a análise através dos índices de rentabilidade expressa a geração de 

lucros de uma empresa, em relação às suas receitas, ao lucro antes dos impostos e até mesmo 

evidenciar o retorno de um investimento. Sobre esse tema, Iudícibus (2017) expõe que 

 
[...] devemos relacionar o lucro de um empreendimento com algum valor que expresse a dimensão 

relativa do mesmo, para analisar o quanto bem se saiu a empresa em determinado período. [...]. No que 

se refere ao lucro, por sua vez, muitas variáveis podem ser empregadas: lucro operacional, lucro líquido, 

lucro antes ou após o imposto sobre a renta etc. É importante que o conceito usado no numerador seja 

compatível com o utilizado no denominador. (p. 119). 

 

Gitman (2010) aborda a ideia de que as medidas de rentabilidade são essenciais para 

avaliar o lucro de uma sociedade em relação a um conjunto de dados, obtendo importância no 

mercado e atraindo capital externo para expandir os negócios. 

A alavancagem financeira representa um índice que aponta a captação de recursos de 

terceiros de forma que possam agregar retorno aos acionistas da empresa. A alavancagem 

financeira também pode ser definida como um método que emprega os recursos de terceiros 

com a finalidade de aumentar as taxas de capital próprio, segregando-se em financeira ou 

operacional (Neves Junior, Moreira & Mendes, 2009). 

Já a alavancagem operacional pode ser entendida como o resultado dos custos 

operacionais fixos nos resultados da empresa, com o objetivo de aumentar as variações positivas 

nas vendas sobre o lucro da empresa antes dos juros e impostos (Gitman, 2010). 

Iudícibus (2017) trata o feito da alavancagem financeira como um indicador de 

endividamento da entidade. O autor acrescenta que através da alavancagem há uma comparação 

entre a taxa de retorno de um ativo e o custo da dívida. Assim, se o custo da dívida for inferior 

ao retorno obtido pelos ativos, o endividamento gerará benefício aos acionistas. 

A interpretação desta análise traz o nível de endividamento da empresa e se ela utiliza 

mais recursos obtidos de terceiros ou de recursos dos acionistas (Marion, 2009 apud Hoffman 

& Frey, 2017). 

 

2.2 Empresas familiares 

 

As empresas familiares são caracterizadas pela presença da relação familiar na gestão e 

obtendo quase todo o controle acionário, assim passam de geração em geração. Donnelley 

(1964) define a empresa familiar a que tem ligação com a família por pelo menos duas gerações, 

e que os participantes tenham influência sobre os controles da sociedade, levando em 

consideração os interesses da família. Para o autor, essas sociedades precisam ter pelo menos 

20% do capital formado por parentes para se caracterizarem como uma empresa familiar. 



Oro, Beuren e Hein (2009) salientam que duas características destas empresas as 

destacam mais, que são a participação majoritária da família no capital social e membros desta 

na gestão do negócio. Assim, esse tipo de negócio não depende exclusivamente de familiares, 

tendo também acionistas externos para sua administração (Frezatti, Bido & Mucci, 2017). 

Esse modelo de negócio é encontrado em diversos setores da economia pelo mundo, 

inclusive na área da construção civil. Assim, podem ser destacados três tipos de empresas 

familiares, que são a tradicional, onde o capital é fechado, há pouca transparência e controle 

total da família; a híbrida, com capital aberto e controle da família, com maior transparência e 

parte da administração por profissionais externos; e a influência familiar, em que grande parte 

das ações estão no mercado e sem tanta interferência da família na administração (Lethbridge, 

1997, apud Leite, Guse & Hein, 2017).  

A administração entre os familiares pode se tornar complexa, posto que deixam de 

preservar o negócio para exaltarem os interesses familiares, implicando em riscos futuros da 

má-gestão da sociedade. 

Em vista disso, Escuder (2006) explica que este fato torna o ambiente empresarial 

insustentável para as relações, trazendo falta de planejamento financeiro, dificuldade em 

aceitação de novas estratégias, uso indevido de recursos, preferência na contratação de parentes, 

falta de disciplina e descapitalização. Além disso, o despreparo na gestão torna com que os 

interesses pessoais prevaleçam ao da empresa. 

Contudo, Lozano (2015) enfatiza que as companhias familiares podem ter resultados 

melhores do que as não familiares, pela dedicação e esforço, ou seja, se distinguem pelos 

objetivos e visões diferentes. 

Atualmente, no Brasil, as empresas familiares representam 90% dos empreendimentos, 

conforme pesquisa realizada na Universidade de São Paulo em outubro de 2018, reproduzida 

pelo Jornal USP, que também apontou que 70% destas se encerram após o falecimento do 

instituidor da companhia. 

 

2.3 Pesquisas assemelhadas 

 

Esta subdivisão aborda pesquisas realizadas anteriormente, relacionadas ao tema 

estudado, que fundamentam o objetivo desta pesquisa. Estas pesquisas se assemelham por 

analisarem a relação entre o desempenho econômico-financeiro das companhias. 

O estudo de Leite et al. (2017) baseou-se em analisar a relação entre a alavancagem 

financeira e o desempenho econômico-financeiro nas empresas familiares e não familiares 

brasileiras, no setor do agronegócio, no período de 2009 a 2013. A população da pesquisa foi 

formada por companhias abertas listadas na antiga BM&FBovespa no subsetor de Agropecuária 

e Alimentos Processados. 

Utilizando métodos quantitativos, os autores concluíram que os resultados de 

endividamento e lucro operacional são similares entre os dois tipos de empresas, sendo que o 

Retorno sobre o Ativo (ROA) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) foram significativos 

para o modelo aplicado nas empresas, identificados com bons índices para o negócio. 

A pesquisa de Sampaio, Silva e Schuster (2016) teve como objetivo explorar a eficiência 

do desempenho econômico das empresas familiares brasileiras e chilenas, listadas no IBrX-50 

e IPSA-40, respectivamente, compreendendo o período de 2010 a 2014, com trinta e duas 

empresas. 

Os resultados apontaram que em 2010 as empresas chilenas tiveram desempenho melhor 

que as brasileiras, sendo que no período abordado, apenas as empresas familiares brasileiras 

foram melhores, ressaltando a importância da divulgação dos resultados para fins de 

comparação. 



Já o estudo de Kaveski et al. (2015) analisou 191 empresas presentes na BM&FBovespa, 

não incluindo o setor “Financeiro e Outros”. Os resultados indicaram relações significantes 

entre a estrutura de propriedade e o ROA e o retorno sobre o capital investido (ROI). Mas não 

foi encontrada relação relevante entre a estrutura de propriedade e o ROE. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o alcance do objetivo deste estudo, a abordagem da pesquisa é descritiva, com a 

finalidade de descrever as características de um grupo em específico, podendo identificar 

possíveis relações entre si (Gil, 2010). Ainda, através da pesquisa documental, foram coletadas 

informações para o estudo a fim de conduzir a análise das Demonstrações Contábeis do setor 

da construção civil. O estudo também se caracteriza por ter uma abordagem quantitativa, na 

qual Beuren (2014) coloca que este método emprega procedimentos estatísticos para sua 

realização, tanto na coleta de dados, quanto em seu manuseio, não buscando a profundidade da 

realidade dos fenômenos, mas sim o comportamento deles. 

 

3.1 População e amostra 

 

A população da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas no sub-setor de 

Construção Civil nos setores de Bens Industriais e Consumo Cíclico da B3, que se encontravam 

ativas em 2018. Por meio da base de dados Economática®, foram selecionadas 21 empresas, 

das quais seis eram familiares e 15 não familiares, conforme demonstrado na tabela 1. Ressalta-

se que os dados da companhia Inter Construtora e Incorporadora estão divulgados na B3 a partir 

de 2017, devido a isto, não há informações dos encerramentos nos anos de 2013 a 2015. 

Tabela 1 – Empresas familiares e não familiares 

Companhias Classificação 

1 Azevedo e Travassos S.A. Não Familiar 

2 Construtora Adolpho Lindenberg S.A. Não Familiar 

3 CR2 Empreendimentos Imobiliários Não Familiar 

4 Cyrela Brazil Realt S.A. Empreend e Part  Familiar 

5 Direcional Engenharia S.A. Não Familiar 

6 Even Construtora e Incorporadora S.A. Não Familiar 

7 Ez Tec Empreend. e Participações S.A. Não Familiar 

8 Gafisa S.A. Não Familiar 

9 Helbor Empreendimentos S.A. Não Familiar 

10 Inter Construtora e Incorporadora S.A. Familiar 

11 JHSF Participações S.A. Não Familiar 

12 Joao Fortes Engenharia S.A. Não Familiar 

13 Mendes Junior Engenharia S.A. Não Familiar 

14 MRV Engenharia e Construção S.A. Familiar 

15 PDG Realty S.A. Empreend e Participações Não Familiar 

16 Rni Negócios Imobiliários S.A. Familiar 

17 Rossi Residencial S.A. Familiar 

18 Tecnisa S.A. Familiar 

19 Construtora Tenda S.A. Não Familiar 

20 Trisul S.A. Não Familiar 

21 Viver Incorporadora e Construtora S.A. Não Familiar 



 

Para distinguir as empresas em familiares e não familiares, considerou-se o percentual 

de 20% do capital social das companhias com uma família ou membros da família do conselho 

da administração, considerando as ações ordinárias, com base no estudo de Leite et al. (2017). 

A consulta para identificação se deu através das companhias listadas no sítio eletrônico da B3 

no item Formulários de Referência, nos itens 12.9 de Relações Familiares, 12.6/8 para verificar 

a participação familiar no capital e o quadro societário disponível na página inicial da empresa. 

 

3.2 Procedimento da coleta de dados e análise 

 

A coleta de dados para a análise ocorreu no período de outubro de 2018 e compreendeu 

o período de 5 anos, de 2013 a 2017, através da base Economática®. 

Para a variável da Alavancagem Financeira, utilizaram-se os valores da Dívida Bruta 

pelo Ativo e Patrimônio Líquido. Para a análise do desempenho das companhias listadas, 

utilizaram-se as variáveis de Patrimônio Líquido Médio, Ativo, Receita, Ebit, Lucro Líquido e 

Margem Líquida.  

Através destas variáveis procurou-se compreender os índices de forma que 

apresentassem a influência destes indicadores financeiros e de desempenho. Assim, a tabela 2 

abaixo representa as variáveis utilizadas para a análise dos resultados, com base no quadro 

apresentado na pesquisa de Leite et al. (2017). 

Tabela 2 – Variáveis e proxies utilizadas na pesquisa 

Variáveis  Sigla  Descrição  Proxy  

Alavancagem 

Financeira  
ETotal  Endividamento Total Dívida Bruta / Ativo Total 

Desempenho 

Econômico-financeiro 

LOp Lucro Operacional 
Ebit (Lucro antes das 

Desp./Rec. Financeiras) 

LL Lucro Líquido  Lucro Líquido  

LPA  Lucro por Ação 
Lucro Líquido / Quantidade de 

Ações 

ROA  Retorno sobre Ativo Lucro Líquido / Ativo Total 

ROE 
Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido 

Lucro Líquido / Patrimônio 

Líquido Médio 

ML Margem Líquida Lucro Líquido / Receita 

Fonte: Adaptado de Leite et al. (2017).   

 

Para atender o objetivo da pesquisa, foi realizada a análise descritiva dos indicadores de 

Alavancagem Financeira e Desempenho, bem como a análise de correlação e regressão para 

dados em painel. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste tópico são apresentados os resultados da pesquisa, a partir dos dados coletados 

com os procedimentos metodológicos, apresentando a análise descritiva e de técnicas 

estatísticas para apurar os resultados. 

 

4.1 Análise da Alavancagem Financeira 



 

A tabela 3 apresenta a média dos índices de Alavancagem Financeira no período 

estudado, segregados entre as empresas familiares e não familiares, expondo os menores e 

maiores índices de cada ano. 

Tabela 3 – Alavancagem financeira 

ETotal Empresas Familiares Empresas Não Familiares 

Ano Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 

2013 29,29 48,47 36,90 2,10 51,38 28,36 

2014 23,13 49,37 33,38 0,00 62,77 29,02 

2015 19,75 36,60 31,24 0,00 78,88 27,34 

2016 18,77 43,90 34,60 0,00 769,61 80,69 

2017 23,85 45,70 33,06 0,00 854,50 83,90 

Média 22,96 44,81 33,84 0,42 363,43 49,86 

 

Verificou-se que entre a média geral das companhias no período analisado, as familiares 

têm o menor índice de endividamento com 33,84, enquanto as não familiares têm 49,86, 

representando que a cada R$100,00 de dívida, as empresas têm R$33,84 e R$49,86, 

respectivamente, para pagá-las. 

Analisando as empresas individualmente, constatou-se que as companhias Construtora 

Adolpho Lindenberg e CR2 Empreendimentos Imobiliários obtiveram índices iguais a zero 

respectivamente nos anos de 2014 a 2017 e 2016 e 2017. Isso indica que neste período tais 

empresas não apresentavam saldo de dívidas, tendo resultado melhor que as empresas 

familiares. 

Por outro lado, em 2016 e 2017 a empresa Mendes Junior Engenharia chamou atenção 

pelo alto índice de endividamento, que apontou, respectivamente, 769,61 e 854,50 nestes anos. 

Isto fez com que a média geral das companhias aumentassem muito em relação aos anos 

anteriores, tendo resultado maior do que as empresas familiares, que se mantiveram na média 

dentro do período estudado. 

Ter endividamento nos resultados não significa que a empresa está em situação negativa, 

mas sim o quanto de capital de terceiros ela está tomando para financiar seu capital. Neste 

sentido, tem-se que os resultados encontrados nas empresas familiares permaneceram bons, 

mesmo em período de crise que foi em 2013 e 2014, enquanto apenas três empresas não 

familiares chamaram atenção por resultados positivos e negativos. 

 

4.2 Análise do Desempenho Econômico-financeiro 

 

Para analisar o desempenho das companhias listadas na B3, foram utilizadas as variáveis 

Lucro Operacional (LOp), Lucro Líquido (LL), Lucro por Ação (LPA), Retorno sobre o Ativo 

(ROA), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e Margem Líquida (ML) e são apresentadas 

de forma individual para cada empresa. 

Tabela 4 – Lucro operacional (em milhares de R$) 

Empresas 
Período Média por 

empresa 2013 2014 2015 2016 2017 

Azevedo 9.889 15.310 9.744 -47.035 -74.963 -17.411 

Const A Lind 13.955 9.491 15.610 12.113 3.820 10.998 

Cr2 -4.654 -24.191 -30.679 -34.510 -8.074 -20.422 

Cyrela Realt 1.002.012 960.263 672.807 239.200 16.818 578.220 

Direcional 258.721 243.658 163.267 2.959 -131.870 107.347 

Even 330.663 207.668 93.961 -26.748 -368.615 47.386 

Eztec 568.504 436.377 391.311 167.787 316.712 376.138 

Gafisa 401.871 -19.532 116.286 -476.262 -864.144 -168.356 



Helbor 456.041 312.230 110.704 -65.857 -248.799 112.864 

Inter SA - - - 15.622 38.967 27.295 

JHSF Part 544.314 234.314 458.296 -153.274 189.958 254.722 

Joao Fortes 58.763 -127.113 -203.186 -389.377 -439.995 -220.182 

Mendes Jr -101.009 92.415 -89.771 -149.142 -854.077 -220.317 

MRV 468.818 703.676 498.335 454.828 666.513 558.434 

PDG Realt 242.010 164.211 -2.128.620 -4.621.302 -1.774.291 -1.623.598 

Rni 158.087 79.979 6.870 -67.809 -84.412 18.543 

Rossi Resid 194.936 -354.213 -333.285 -312.139 -435.807 -248.102 

Tecnisa 322.059 183.173 249.923 -465.077 -473.550 -36.694 

Tenda -72.158 -111.183 30.445 88.278 123.487 11.774 

Trisul 74.675 45.978 37.626 13.009 53.212 44.900 

Viver -135.787 -152.690 -157.790 -246.695 -98.521 -158.297 

Média 239.586 144.991 -4.407 -288.640 -211.792 -26.893 

De acordo com os dados apontados na tabela 4, 12 empresas não tiveram médias 

negativas do Lucro Operacional nos 5 anos analisados, sendo que, destas, quatro são familiares 

e as demais não familiares. Destacam-se as companhias Construtora Adolpho Lindenberg, 

Cyrela Brazil Realty, Ez Tec Empreendimentos, Inter Construtora, MRV Engenharia e a Trisul 

por não apresentarem resultados negativos dentre os anos de 2013 a 2017. 

Nota-se que no período de 2013 a 2016 a média geral teve queda até atingir valores 

negativos, obtendo uma melhora no ano de 2017. O que fez aumentar a média negativa foi o 

alto nível de prejuízo obtido pela empresa PDG Realty, onde sua média geral foi de 

R$1.623.598 negativos. A empresa que se destacou com o melhor resultado foi a Cyrela Brazil 

Realty, com R$578.228. 

Em relação ao Lucro Líquido das sociedades, na tabela 5 são apresentados os valores 

por empresa. O Lucro Líquido vem após as receitas e despesas financeiras e os impostos, o que 

pode gerar um resultado bem diferente do que é obtido no Lucro Operacional.  

Tabela 5 – Lucro líquido (em milhares de R$) 

Empresas 
Período Média por 

empresa 2013 2014 2015 2016 2017 

Azevedo 7.678 7.075 1.245 -39.763 -84.226 -21.598 

Const A Lind 18.756 8.341 14.586 4.206 4.605 10.099 

Cr2 -31.674 -35.712 -37.077 -47.303 -4.490 -31.251 

Cyrela Realt 718.832 661.499 447.800 151.352 -95.004 376.896 

Direcional 228.197 205.870 123.647 -11.862 -143.781 80.414 

Even 282.886 252.412 101.366 1.868 -378.661 51.974 

Eztec 585.987 474.324 444.011 230.213 358.828 418.673 

Gafisa 867.443 -42.549 74.449 -1.163.596 -849.856 -222.822 

Helbor 304.121 210.757 68.873 -103.207 -309.123 34.284 

Inter SA - - - 15.622 38.967 27.295 

JHSF Part 319.332 41.790 108.379 -253.587 -22.653 38.652 

Joao Fortes 50.947 -251.393 -267.137 -439.797 -422.525 -265.981 

Mendes Jr -272.112 -205.482 -412.793 -918.333 -1.530.722 -667.888 

MRV 423.084 720.211 547.581 557.114 653.402 580.278 

PDG Realt -270.987 -529.243 -2.764.382 -5.307.817 173.221 -1.739.842 

Rni 100.526 68.377 6.748 -75.726 -93.191 1.347 

Rossi Resid 41.058 -619.429 -558.066 -514.373 -338.891 -397.940 

Tecnisa 221.146 155.351 237.551 -448.981 -520.652 -71.117 

Tenda -90.926 -141.644 30.320 56.651 106.686 -7.783 

Trisul 30.713 20.209 19.111 2.594 34.992 21.524 

Viver -281.425 -233.824 -260.853 -347.170 -120.632 -248.781 

Média por ano 162.679 38.347 -103.732 -411.995 -168.748 -96.690 



 

Entre os dados analisados, as mesmas quatro empresas familiares que tiveram bons 

resultados no Lucro Operacional se manteram positivas no período analisado, sendo o total de 

11 empresas com Lucro médio positivo. Diferentemente da análise anterior, a companhia MRV 

Engenharia teve o maior Lucro Líquido entre 2013 a 2017, não obtendo prejuízo em nenhum 

ano. As companhias CR2 Empreendimentos, Mendes Junior Engenharia e Viver Incorporadora 

apresentaram prejuízo nos 5 anos analisados. 

Com relação à média das empresas em cada ano, foi possível constatar que o Lucro 

Líquido das empresas caiu gradativamente a partir de 2014, chegando ao prejuízo em 2015 e 

tendo uma leve melhora no resultado no ano de 2017. As principais empresas que trouxeram a 

média negativa em 2015 a 2017 são 10 não familiares que começaram a ter prejuízos entre os 

anos de 2015 e 2016, entre elas a PDG Realty com o maior prejuízo. 

Na tabela 6, é demonstrado o valor do lucro por ação de cada sociedade no período 

compreendido. Nota-se que somente dez companhias contiveram resultados positivos a serem 

distribuídos aos acionistas, sendo apenas três familiares. 

Tabela 6 – Lucro por ação 

Empresas 
Período Média por 

empresa 2013 2014 2015 2016 2017 

Azevedo 0,2844 0,2620 0,0461 -1,4727 -3,1195 -0,7999 

Const A Lind 50,4032 22,4149 39,1971 11,3028 12,3751 27,1386 

Cr2 -0,6538 -0,7372 -0,7654 -0,9765 -0,0927 -0,6451 

Cyrela Realt 1,7393 1,6624 1,1793 0,3975 -0,2485 0,9460 

Direcional 1,4834 1,3446 0,8268 -0,0811 -0,9822 0,5183 

Even 1,2126 1,0912 0,4537 0,0086 -1,7074 0,2118 

Eztec 3,5514 2,8747 2,6909 1,3952 2,1747 2,5374 

Gafisa 27,2902 -1,4100 2,7119 -42,9120 -31,4099 -9,1460 

Helbor 1,1806 0,8178 0,2673 -0,3974 -0,9504 0,1836 

Inter SA - - - 0,6287 1,7843 1,2065 

JHSF Part 0,7403 0,0967 0,2224 -0,4831 -0,0431 0,1066 

Joao Fortes 3,3703 -14,1010 -9,7522 -13,9979 -10,0563 -8,9074 

Mendes Jr -26,3956 -19,9323 -40,0420 -89,0807 -148,4840 -64,7869 

MRV 0,8893 1,5622 1,2381 1,2628 1,4800 1,2865 

PDG Realt -10,1999 -19,9976 -72,7764 -107,8997 3,5213 -41,4705 

Rni 2,0968 1,4469 0,1575 -1,7927 -2,2089 -0,0601 

Rossi Resid 2,4502 -36,9541 -33,3416 -30,7312 -20,2470 -23,7647 

Tecnisa 1,2133 0,8640 1,3238 -2,2986 -1,6958 -0,1187 

Tenda -0,1448 -0,2325 0,0479 1,0491 1,9757 0,5391 

Trisul 0,1877 0,1258 0,1234 0,0177 0,2395 0,1388 

Viver -83,9943 -69,7339 -77,4536 -101,7735 -28,0620 -72,2034 

Média -1,1648 -6,4268 -9,1822 -17,9921 -10,7503 -9,1032 

 

A média geral das empresas do Lucro por Ação foi negativa nos 5 anos analisados, tendo 

prejuízo maior no ano de 2016, quando atingiu R$17,99 negativos. Este resultado acompanhou 

a queda do Lucro Operacional e do Lucro Líquido, atingindo o ápice em 2016 e tendo uma 

melhora em 2017. 

Na sequência, foram observados o Retorno sobre o Ativo e o Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido. Nesta análise foram consideradas as médias entre as empresas familiares e não 

familiares, comparando os índices encontrados, conforme a tabela 7 a seguir. 

 

 

 



Tabela 7 – Análise do ROA e ROE 

Período 
Empresas Familiares Empresas Não Familiares 

ROA ROE ROA ROE 

2013 4,71% 12,51% 6,66% 6,40% 

2014 2,50% 4,55% 0,84% -2,42% 

2015 1,58% 0,84% -1,02% -0,76% 

2016 2,02% -15,29% -21,50% -22,52% 

2017 1,09% 18,12% -18,20% -14,04% 

Média 2,38% 4,15% -6,65% -6,67% 

 

Mediante os dados acima, observou-se que as médias totais do ROA e ROE se 

mantiveram positivas entre as empresas familiares no período analisado, sendo que apenas no 

ano de 2016 houve média negativa de 15,29%. Esse resultado é favorável para as empresas, 

principalmente em meio a crises financeiras, posto que esses índices representam o retorno do 

Ativo e Patrimônio Líquido para a companhia através do lucro obtido no período. 

Destarte, para cada R$100,00 de lucro obtido, entre os anos de 2013 a 2017, as empresas 

familiares lograram R$2,38 de investimento total pelo Ativo e R$4,15 de retorno pelo Capital 

Próprio. O mesmo não ocorre com as empresas não familiares, uma vez que suas médias totais 

foram negativas em 6,65% e 6,67% para o ROA e ROE, nesta ordem. Observa-se ainda que a 

média se manteve praticamente constante nestes dois indicadores. 

Na tabela 8 são apresentados os indicadores da Margem Líquida, que refletem o lucro 

auferido no período em relação às receitas de vendas. 

Tabela 8 – Margem líquida 

Empresas 
Período Média por 

empresa 2013 2014 2015 2016 2017 

Azevedo 2,67% 2,13% 0,43% -32,53% -132,14% -31,89% 

Const A Lind 43,60% 18,53% 32,05% 15,49% 38,08% 29,55% 

Cr2 -8,02% -187,18% -113,83% -299,40% -41,14% -129,91% 

Cyrela Realt 16,64% 14,29% 13,66% 7,66% -0,39% 10,37% 

Direcional 13,56% 12,65% 9,95% -0,10% -18,28% 3,56% 

Even 13,35% 12,42% 6,77% 2,29% -21,68% 2,63% 

Eztec 51,69% 49,81% 54,58% 40,59% 36,87% 46,71% 

Gafisa 34,97% -2,03% 3,09% -126,87% -139,64% -46,09% 

Helbor 15,64% 11,42% 5,27% -11,44% -59,66% -7,76% 

Inter SA - - - 14,24% 26,45% 20,34% 

JHSF Part 47,67% 7,15% 17,39% -65,16% -7,66% -0,12% 

Joao Fortes 5,39% -32,61% -50,50% -193,85% -280,26% -110,37% 

Mendes Jr -4954,70% -2956,58% -8438,12% -20856,98% -38979,42% -15237,16% 

MRV 11,63% 17,95% 12,50% 13,52% 14,71% 14,06% 

PDG Realt -2,88% -11,17% -155,81% -2196,73% 35,04% -466,31% 

Rni 17,22% 10,84% 1,80% -19,50% -32,33% -4,39% 

Rossi Resid 2,84% -37,65% -44,95% -98,23% -107,58% -57,12% 

Tecnisa 15,58% 13,26% 23,03% -133,82% -172,60% -50,91% 

Tenda -10,35% -24,97% 3,49% 4,49% 7,71% -3,93% 

Trisul 11,38% 10,41% 6,53% 0,95% 8,03% 7,46% 

Viver -54,24% -147,39% -233,58% 1941,61% -2008,66% -100,45% 

Média por ano -236,32% -160,94% -442,31% -1047,32% -1992,12% -775,80% 

 

Diferentemente do ROE e ROA que tiveram queda de 2013 a 2016, a média geral das 

empresas na Margem Líquida surpreendeu ao ter índices tão baixos. A queda de 2014 a 2017 

se dá pela baixíssima Margem Líquida da sociedade Mendes Junior Construtora, que teve sua 



média particular em -15.237,16%, o que pode indicar que a empresa vinha seguindo com 

prejuízos e poucas vendas.  

Mesmo esta empresa sendo um caso à parte, observa-se que na tabela 8 apenas oito 

empresas obtiveram médias individuais positivas, sendo três familiares e cinco não familiares, 

e a com o melhor desempenho é a companhia Ez Tec Empreendimentos com média de 46,71% 

no período.  

 

4.3 Relação entre a Alavancagem Financeira e o Desempenho Econômico-financeiro 

 

Para complementar os achados anteriores e considerando o objetivo do estudo, foi 

realizada a análise da relação entre a alavancagem financeira e o desempenho econômico-

financeiro das empresas do setor de construção. Inicialmente, a tabela 9 mostra as estatísticas 

descritivas das variáveis envolvidas nesta análise. 

A média do índice de alavancagem (Etotal) foi de 45,62, variando de 0 a 854,50. O 

desvio-padrão (DP) de 110,46 indica que houve empresas muito alavancadas e outras muito 

pouco alavancadas. Ou seja, em termos de alavancagem financeira, as empresas têm utilizado 

estratégias distintas, por isso essa alta variação no índice. Em relação ao lucro operacional 

(LOp) e lucro líquido (LL), há grande variação também. Para o LOp, a média foi de 

R$28.487,03 negativos com DP de R$622.518,90. Já para o LL, a média foi de R$100.549,50 

negativos com DP de R$695.234,50. Quanto ao ROA e ROE, os valores mínimos e máximos 

apontam que houve empresas com rentabilidade sobre os ativos e sobre o patrimônio líquido 

muita baixa e muita alta, por isso a grande variação nos dados. No período estudado, ambos os 

retornos (ROA e ROE) foram negativos. A média do ROA foi de -4,27% e a do ROE foi de 

2,83%, mostrando que tanto os ativos quanto o capital próprio não tiveram rentabilidade. Por 

fim, a margem líquida média é negativa, muito por conta do lucro líquido também ser negativo. 

Considerando que o LOp e o LL foram negativos, isso se refletiu nos demais índices. 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas das variáveis de alavancagem e de desempenho 

Variável (overall) Obs Média DP Mínimo Máximo 

Etotal 102  45,62 110,46 0,00 854,50 

LOp 102  -28.487,03 622.518,90 -4.621.302,00 1.002.012,00 

LL 102  -100.549,50 695.234,50 -5.307.817,00 867.443,00 

LPA 102  -9,21 28,76 -148,48 50,40 

ROA 102  -4,27 25,91 -160,20 54,25 

ROE 102  -2,83 40,08 -155,90 215,65 

ML 102  -790,39 4.459,21 -38.979,42 1.941,61 

FAM 105      0,00 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida, foram realizados os testes de correlações entre a alavancagem financeira e 

os indicadores de desempenho. A tabela 10 mostra a matriz de correlação de Spearman. Com 

foco no endividamento total (Etotal), verificam-se correlações significantes. A variável Etotal 

apresentou correlações negativas com todas as outras analisadas (LOp, LL, LPA, ROA, ROE e 

ML). Isso indica que quanto maior o endividamento total apresentado pelas companhias, menor 

tende a ser o seu lucro operacional (coef. = -0,2000; p <0,05), lucro líquido (coef. = -0,2415; p 

<0,05), ROA (coef. = -0,2965; p <0,01), ROE (coef. = -0,3117; p <0,01), margem líquida (coef. 

= -0,2300; p <0,05) e empresa familiar (coef. = -0,2091; p <0,05). Como visto nas estatísticas 

descritivas anteriores, as empresas familiares possuem um nível de endividamento total menor 

do que as não familiares. A relação negativa entre Etotal e ROA e entre Etotal e ROE também 

foi encontrada por Leite et al. (2017). Portanto, com base nessas evidências preliminares, nota-



se que a alavancagem, aqui representada pelo endividamento total, possui uma relação negativa 

com os indicadores de desempenho. 

Tabela 10 – Correlação entre as variáveis de alavancagem e de desempenho 

Variável (overall) Etotal LOp LL LPA ROA ROE ML 

Etotal 1,0000       

LOp -0,2000** 1,0000      

LL -0,2415** 0,9179*** 1,0000     

LPA -0,3362*** 0,7497*** 0,8611*** 1,0000    

ROA -0,2965*** 0,8024*** 0,8587*** 0,9083*** 1,0000   

ROE -0,3117*** 0,7922*** 0,8486*** 0,8998*** 0,9795*** 1,0000  

ML -0,2300** 0,8186*** 0,8760*** 0,8935*** 0,9466*** 0,9222*** 1,0000 

FAM -0,2091** 0,1618 0,1627 0,0973 0,0709 0,0664 0,1245 

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.10. 

 

Para complementar os resultados prévios, foram realizadas duas análises de regressão 

para dados em painel. O que se quis verificar foi como a alavancagem e a empresa familiar 

afetam a sua rentabilidade. No caso, foram elaborados dois modelos de regressão, cada um com 

uma medida de rentabilidade. A seguir, seguem as suas especificações: 
 

Modelo 1: ROAit = 0 + 1.Etotalit + 2.FAMpit + it 

 

Modelo 2: ROEit = 0 + 1.Etotalit + 2.FAMpit + it 

 

Considerando que são modelos para dados em painel, foram executados testes para 

verificar a adequabilidade da estimação. Para o modelo 1, o teste de Multiplicador de Lagrange 

de Breusch Pagan indicou que a estimação por efeitos variáveis é mais apropriada do que a por 

pooled ordinary least square (POLS) (chibar2(01) = 6,10; p = 0,0068). O teste F de Chow 

mostrou que a estimação por efeito fixo também é mais apropriada do que a por POLS (F(20,80) 

= 2,75; p = 0,0007). Por fim, o teste de Hausman indicou que a estimação por efeito variável é 

mais adequada do que a por efeitos fixos (chi2(1) = 0,01; p = 0,9348). Isso pode ser devido à 

variável FAM ser constante ao longo do período de análise. Por exemplo, empresas familiares 

não passaram a ser não familiares. O mesmo procedimento de testes foi realizado para o modelo 

2, que resultou na estimação por POLS clusterizado por empresa. A tabela 11 mostra os 

resultados para o modelo 1. 

Tabela 11 – Resultados do modelo de regressão 1 

ROA Coef. Erro-padrão z p 

Etotal -0,166 0,016 -10,15 0,000 

FAM 8,401 6,498 1,29 0,196 

Constante 1,636 3,506 0,47 0,641 

N obs 102 Wald Chi2(2) 105,82  

N grupos 21 prob > chi2 0,0000  

R2 within 0,5143 Rho 0,3525  

R2 between 0,5089    

R2 overall 0,5307       

 

O elevado valor do Wald chi2 e o baixo valor do prob>chi2 indicam que ao menos uma 

variável explicativa do modelo é relevante para determinar o ROA. No caso, o endividamento 

total, o qual representa a alavancagem financeira, possui uma relação negativa significante com 



o ROA (coef. = -0,166; p < 0,01). Isso indica que quanto maior o ROA, menor é o seu 

endividamento total. Esse resultado está de acordo com o de Leite et al. (2017), os quais 

encontraram evidências de relação negativa entre o ROA e o endividamento total. Apesar disso, 

ser ou não uma empresa familiar não constitui fator relevante para impactar o ROA, já que o 

seu efeito é imaterial (p > 0,10). Na sequência, a tabela 12 reporta os resultados do modelo 2. 

Tabela 12 – Resultados do modelo de regressão 2 

ROE Coef. 
Erro-padrão 

robusto 
t p 

Etotal -0,168 0,009 -18,96 0,000 

FAM 6,280 4,673 1,34 0,194 

Constante 1,711 3,100 0,55 0,587 

N obs 102 F(2,20) 207,74  

N grupos 21 prob > F 0,0000  

R2 0,5320       

 

O alto valor da estatística F e o reduzido prob > F indicam que pelo menos uma das 

variáveis explicativas é significante para determinar o ROE. Similar ao modelo 1, o 

endividamento total (Etotal) se mostrou relevante para afetar o ROE no modelo 2. Mais 

especificamente, encontrou-se uma relação negativa (coef. = -0,168; p < 0,01). Esse achado 

está de acordo com o de Leite et al. (2017). Já com relação à variável FAM, não houve relação 

estatisticamente significante (p > 0,10). Resultado também semelhante ao modelo 1. Embora 

apenas uma variável explicativa tenha se mostrado relevante, o poder explicativo do modelo é 

de 0,5320, o que parece razoável alto. Isso denota que o endividamento total explica boa parte 

do ROA. Entretanto, reconhece-se que os modelos não consideram outros potenciais fatores 

que poderiam impactar a rentabilidade. 

Tomadas em conjunto, as evidências obtidas por meio dos testes de correlação e dos 

modelos de regressão sustentam que a classificação entre empresa familiar e não familiar não 

tem efeito significativo sobre a rentabilidade, seja esta mensurada pelo ROA ou ROE. Contudo, 

constatou-se que o endividamento total possui relação negativa com o ROA e ROE, apontando 

que quanto maior os índices de rentabilidade, menor tende a ser o endividamento das empresas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade do presente estudo foi analisar a relação entre a alavancagem financeira e 

o desempenho econômico-financeiro das empresas do setor de construção civil listadas na B3, 

nos anos de 2013 a 2017, focando principalmente na característica de empresa familiar e não 

familiar. Para a realização desta pesquisa, os dados foram coletados da base Economática® e 

foram selecionadas 21 empresas para a amostra, sendo seis familiares e 15 não familiares. 

Utilizou-se de abordagem quantitativa, compreendendo análises descritivas, matrizes de 

correlação e modelos de regressão para dados longitudinais. 

Para a Alavancagem Financeira foi considerada a variável de endividamento total, 

considerando a Dívida Bruta das 21 companhias listadas dividida pelo seu Ativo Total (Leite 

et al., 2017). A média geral da alavancagem das empresas familiares foi de 33,84 e de 49,86 

para as não familiares. Isso demonstra que entre os anos de 2013 a 2017, as sociedades 

familiares estavam menos endividadas do que as não familiares, principalmente por se tratar de 

um período de crise econômica brasileira. 

Em relação aos indicadores de desempenho, verificou-se que os resultados entre as 

sociedades foram semelhantes para empresas familiares e não familiares, sendo que a maioria 

se encontra com prejuízos e com índices de desempenho negativos, inclusive no ROA e ROE. 

O índice mais preocupante é o da Margem líquida, por apresentar uma média geral entre as 



sociedades de -1.999,12% em 2017, o que aponta prejuízos e poucas vendas, atraindo um 

possível aumento no endividamento destas companhias. 

A matriz de correlação reportou que o endividamento total está relacionado 

negativamente com todas as variáveis de desempenho estudadas. Isso sugere que quanto maior 

o endividamento das empresas, menor tende a ser o seu desempenho, seja este mensurado pelo 

lucro operacional, lucro líquido, lucro por ação, ROA, ROE ou margem líquida. 

Com relação aos modelos de regressão, foi verificada relação negativa entre o 

endividamento total das empresas e a sua rentabilidade (ROA e ROE). Empresas mais 

endividadas tendem a ser menos rentáveis. Contudo, não foi encontrada relação estatisticamente 

significante entre empresas familiares (ou não familiares) e a rentabilidade (ROA e ROE). Esses 

resultados levam à conclusão de que ser ou não uma empresa familiar não afeta 

significativamente a rentabilidade das empresas. 

Para pesquisas futuras, indica-se analisar setores diversos da economia brasileira e 

internacional, comparando se as empresas familiares apresentam melhores índices do que as 

não familiares, principalmente em épocas de crise e desenvolvimento dos setores. Além disso, 

uma limitação importante deste estudo foi que os modelos de regressão não consideraram outras 

variáveis explicativas e de controle que potencialmente poderiam afetar a rentabilidade das 

empresas. Portanto, sugere-se também a inclusão de outras variáveis nos modelos para apurar 

a relação entre a alavancagem e os indicadores de desempenho econômico-financeiros. 

 

REFERÊNCIAS 

Almeida, S. R., Silva, R. P. A., Oliveira, K. P. S., & Alves, K. R. C. P. (2015). Informações 

por segmento: aspectos informativos e gerenciais nas entidades do setor de construção 

civil listadas na BM&F Bovespa. In Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, 6, 

Florianópolis: UFSC.  

 

Beuren, I. M. (2014). Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade (3 ed). São 

Paulo: Atlas. 

 

Dias, D. P., Beffa, G. C., & Palhares, L. (2017). Indicadores econômico-financeiros: há 

diferenças entre empresas participantes e não participantes do ise? In Congresso UFSC 

de Iniciação Científica em Contabilidade, 7, Florianópolis: UFSC. 

 

Donnelley, R. G. (1974). La empresa familiar. Biblioteca Harvard de Administraciòn de 
Empresas. 

 

Escuder, S. A. L. (2007). Governança Corporativa e a Empresa Familiar. Mecanismos e 

Instrumentos Facilitadores na Gestão de Conflitos Societário. Revista de Administração 

da Unimep, 4(3), 80-93. 

 

Gil, A. C. (2010). Como elaborar projetos de pesquisa (5 ed). São Paulo: Atlas. 

 

Gitman, L. J. (2010). Princípios de Administração Financeira (12 ed). São Paulo: Pearson 

Prentice Hall.  

 

Gonçalves, D. L.; Bispo, O. N. A. (2012). Análise dos fatores determinantes da estrutura de 

capital de companhias de construção civil inseridas no segmento Bovespa. Revista de 

Contabilidade e Controladoria, 4(1), 110-130. 

 



Leite, M., Guse, J. C., & Hein, N. (2017). Alavancagem financeira e desempenho econômico 

financeiro: análise no agronegócio brasileiro. Custos e @agronegócio Online, 13(Edição 

especial), 203-226. 

 

Herrmann Junior, F. (2004). Análise de balanços para a administração financeira. (12 ed). 

São Paulo: Atlas. 

 

Hoffman, V. M. P., Frey, I. A. (2017). Rentabilidade, liquidez e endividamento dos clubes 

catarinenses: uma análise econômico-financeira das agremiações de futebol do estado. In 

Congresso UFSC de Iniciação Científica em Contabilidade, 7, Florianópolis: UFSC. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (2018). PIB avança 1,0% em 2017 e 

fecha ano em R$ 6,6 trilhões. Recuperado de: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/20166-pib-avanca-1-0-em-2017-e-fecha-ano-em-r-6-6-trilhoes.  

 

Iudícibus, S. (2017). Análise de Balanços (11 ed). São Paulo: Atlas. 

 

Jornal USP. (2018). Empresas familiares representam 90% dos empreendimentos no Brasil. 

Recuperado de: https://jornal.usp.br/atualidades/atualidades-em-dia-com-o-direito-

boletim-18-10-empresas-familiares-representam-90-dos-empreendimentos-no-brasil/. 

 

Kaveski, I. D. S., Degenhart, L., Vogt, M., & Dias Junior, J. B. B. (2015). Estrutura de 

propriedade e desempenho empresarial: uma análise em empresas familiares listadas na 

BM&FBovespa. In Congresso UFSC de Iniciação Científica em Contabilidade, 6. 

Florianópolis: UFSC. 

 

Marcelli, R. (2013). Gerenciamento de resultados em companhias brasileiras do setor da 

construção civil. Dissertação de Mestrado, Faculdade Escola de Comércio Álvares 

Penteado - FECAP, São Paulo Brasil. 

 

Matarazzo, D. C. (2010). Análise Financeira de Balanços (7a ed.). São Paulo: Atlas. 

 

Neves Júnior, I. J., Moreira, S. A., Mendes, F. (2010). Estudo exploratório da fronteira de 

eficiência do indicador de alavancagem financeira em empresas do setor de 

telecomunicações a partir da Análise Envoltória de Dados (DEA). In Simpósio de 

Excelência em Gestão e Tecnologia – SEGET, 7, Resende: AEDB. 

 

Oliveira, J. F. R., Viana Junior, D. B. C., Ponte, V. M. R., Domingos, S. R. M. (2017). 

Indicadores de desempenho e valor de mercado: uma análise nas empresas listadas na 

BM&FBovespa. Revista Ambiente Contábil, 9(2), 240-258. 

 

Pinheiro, J. L. (2012). Mercado de Capitais (6a ed.). São Paulo: Atlas. 

 

Revista Exame (2018). Setor de construção civil deve crescer 2% em 2018. Disponível em 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/setor-de-construcao-civil-deve-crescer-2-em-

2018/. 

 



Sampaio, G. L., Silva, T. P., Schuster, H. A. (2016). Análise da eficiência no desempenho 

econômico de empresas familiares brasileiras e chilenas. In Congresso USP de 

Contabilidade e Controladoria, 16, São Paulo: USP. 

 

Silva, T. D., Miranda, G. J. (2015). Os indicadores relativos à gestão do capital de giro antes e 

depois da adoção dos padrões internacionais de contabilidade no Brasil. In Congresso 

UFSC de Iniciação Científica em Contabilidade, 6, Florianópolis: UFSC. 

 

Souza, M. M., Borba, J. A., Borget, A. (2011). Perda no valor recuperável de ativos: uma 

análise dos reflexos nos indicadores econômicos e financeiros no setor elétrico brasileiro. 

Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, 16(1), 115-129.  

 


