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Análise dos Indicadores Econômicos e Financeiros das Empresas do Segmento de 

Construção Civil 

 

Resumo: 

A indústria da construção civil possui importância socioeconômica e estratégica para o 

desenvolvimento do país, à medida que desenvolve atividades econômicas que beneficiam e 

melhoram da qualidade de vida da sociedade. O PAC contribuiu para o resgate do 

planejamento estratégico e retomada dos investimentos em setores estruturais do país, 

contribuindo com o aumento da oferta de empregos e na geração de renda elevando o 

investimento público e privado em obras fundamentais de infraestrutura social, urbana, 

logística e energética. Objetivamente, este trabalho se propôs: Avaliar os indicadores 

econômico-financeiros das empresas participantes do PAC no período de 2011 a 2015. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa pode ser classificada como aplicada, 

exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Foi realizada pesquisa documental no 

Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) das empresas 

Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez, nos exercícios sociais de 2011 a 

2015. Para tanto, foram calculados os índices de Estrutura de Capital, Liquidez, Rentabilidade e 

os Ciclos Operacional e Financeiro. Como principais resultados destacam-se: A construção 

civil tem sido alavancada por políticas públicas de investimento em moradias e infraestrutura 

e obras para os eventos esportivos; A análise dos indicadores permite relatar que as empresas 

analisadas apresentam um desempenho mais confortável até o ano de 2013. Os anos de 2014 e 

2015 é possível perceber a queda na rentabilidade, tornando as empresas menos atraentes para 

os investidores. 

Palavras-Chave: Indicadores, Desempenho, Econômico, Financeiro. 

1. Introdução 

A indústria da Construção Civil possui importância socioeconômica e estratégica para 

o desenvolvimento do país, à medida que desenvolve atividades econômicas que beneficiam e 

melhoram da qualidade de vida da sociedade. Sob o ponto de vista econômico o setor da 

construção civil contribui para o desenvolvimento de outros setores ao gerar consumo de bens 

e serviços. Sob o ponto de vista social, o setor evidencia a sua importância ao proporcionar 

uma alta capacidade de absorção de mão-de-obra, gerando emprego, renda e tributos (ABIKO 

e GONÇALVES, 2003). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um programa do governo federal 

brasileiro com o objetivo estratégico do resgate do planejamento e retomada dos 

investimentos em setores estruturais do país, contribuindo com o aumento da oferta de 

empregos e na geração de renda elevando o investimento público e privado em obras 

fundamentais de infraestrutura social, urbana, logística e energética (BRASIL, 2016). 

O PAC vai além das obras de infraestrutura, pois também visiona medidas de caráter 

econômico para manter a estabilidade econômica e o cumprimento dos acordos 

internacionais, assinados anteriormente, buscando o desenvolvimento acelerado e sustentável. 

O projeto do governo teve grande importância para o desenvolvimento do país durante 

a crise financeira global no período de 2008-2009, assegurando renda e emprego aos 

habitantes brasileiros, garantindo a continuação do consumo no país, conservando operante a 

economia e amenizando os efeitos da crise sobre as organizações nacionais. 

A construção civil, desde 2007, tem sido alavancada por políticas públicas de 

investimento em moradias e infraestrutura (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) 

e obras para os eventos esportivos (Copa Mundial de Futebol e Olimpíadas), o que diminuiu, 

principalmente, o nível de desemprego em momentos de baixo crescimento econômico e alto 
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desemprego. É também segmento que mesmo com o avanço da tecnologia, impulsiona o 

mercado de trabalho. 

Assim, perante a importância do setor de construção civil para a economia brasileira, 

questiona-se: Quais as tendências nos indicadores econômico-financeiros das empresas 

do setor da construção civil participantes do PAC, mediante as Políticas do Governo 

Federal no período de 2011 a 2015? 

Diante deste contexto, determina-se como objetivo geral: Avaliar os impactos das 

políticas governamentais nos indicadores econômico-financeiros das empresas participantes 

do PAC no período de 2011 a 2015. 

Especificamente, este trabalho objetiva: 

i) Apresentar as principais características e importância do setor de construção 

civil; 

ii) Apresentar as principais características do Programa de Aceleração do 

Crescimento; 

iii) Apresentar o uso dos indicadores econômico-financeiros 

iv) Avaliar se as ações governamentais influenciaram o desempenho financeiro 

das empresas participantes das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 O setor da Construção Civil 

A Construção Civil agrega um conjunto de atividades com grande importância para o 

desenvolvimento econômico e social brasileiro, influindo diretamente na qualidade de vida da 

população e na infraestrutura econômica do país (MONTEIRO FILHA, COSTA e ROCHA 

(2010). 

De acordo com a Figura 1, a Indústria da Construção, compreende, de acordo com a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), os seguintes setores: 

construção de edifícios (divisão 41), obras de infraestrutura (divisão 42), serviços 

especializados para construção (divisão 43) e construção (divisão 45). Esses setores, ou 

divisões, são compostos por atividades heterogêneas quanto ao porte das empresas, à 

estrutura, à distribuição geográfica e ao desempenho das atividades (IBGE- PAIC, 2013). 

 
Figura 1: Principais tipos de Atividades na indústria da Construção Civil 

Fonte: IBGE (2013) 

 

A Indústria da Construção Civil (ICC) brasileira, de acordo com Monteiro Filha, Costa 

e Rocha (2010), é segmentada basicamente em três subsetores: materiais de construção, 
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construção pesada e edificações, que formam uma complexa rede de produção. E esta cadeia 

dispõe de diversos elos que perpassam outros setores da indústria, resultando em um 

importante efeito de encadeamento. Ocorre uma ligação entre as atividades da indústria 

madeireira, siderurgia e metalurgia básica, insumos não-metálicos, máquinas e equipamentos, 

indústria cerâmica, indústria de material elétrico e equipamentos de segurança do trabalho. 

A ICC brasileira tem também como característica o uso intensivo de mão de obra, 

principalmente a não qualificada. Na década de 2000 cerca de 7% da população ocupada, 

estava alocada na Construção Civil. Já essa média subiu para 8% durante o período de 2010 a 

2013, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Participação relativa da Construção Civil na População Ocupada 
Ano Pessoas Ocupadas Participação Relativa da Construção Civil  

na População Ocupada Total (%) 
Brasil Construção Civil 

2000 78.744.515 5.579.533 7,09 

2001 79.340.589 5.603.994 7,06 

2002 82.416.557 5.851.946 7,1 

2003 83.770.062 5.652.633 6,75 

2004 8.794.247 5.862.069 6,67 

2005 90.538.826 6.135.556 6,78 

2006 93.049.796 6.201.572 6,66 

2007 94.551.694 6.514.359 6,89 

2008 95.720.196 6.833.562 7,14 

2009 96.559.173 7.229.909 7,49 

2010 98.116.218 7.844.451 8 

2011 99.560.157 8.099.182 8,13 

2012 100.960.268 8.578.192 8,5 

2013 102.537.434 8.808.155 8,59 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, (2013) 

No que se refere o desenvolvimento econômico, o setor da Construção Civil 

apresentou uma taxa de crescimento média de 9,7% de 1995 até 2008. Mesmo em meio à 

crise de 2008-2009, o valor adicionado da cadeia produtiva da construção cresceu 4,5% em 

termos nominais. Em 2009, a cadeia produtiva da construção representou 9,2% do PIB 

brasileiro, totalizando investimentos de R$ 244 bilhões (ABRAMAT/FGV, 2013). 

Entre 2010 a 2011 o valor adicionado da cadeia produtiva da Construção Civil foi de 

R$315,3 bilhões, equivalente a 8,9% do PIB do Brasil. No mesmo período, o PIB das 

construtoras cresceu 3,9%. Já em 2012, o Valor Adicionado (VA) da cadeia produtiva da 

construção (PIB setorial) foi de R$ 328,5 bilhões, o equivalente a 8,8% do PIB brasileiro. 

Houve crescimento nominal de 4,3% frente a 2011. O PIB das empresas construtoras cresceu 

4,6% em termos nominais, o que corrigido pelo Índice Nacional de Custo da Construção do 

Mercado – Disponibilidade Interna (INCC-DI) representou uma queda de 2,7%. Esse ritmo 

lento foi aquém do esperado, e decisivo para conter a expansão da cadeia. Os impostos e taxas 

gerados pelas atividades da cadeia produtiva da construção somaram R$ 77,5 bilhões, o que 

representou uma carga tributária de 23,6%, percentual semelhante ao observado nos anos 

recentes. 

Em 2014 o PIB da construção teve variação de 0,7%, apesar da desaceleração do ritmo 

da atividade setorial. Esse resultado pode ser explicado pelo final do ciclo do setor e a 



  

 Juiz de Fora/MG – 01 e 02 de dezembro de 2016 
 
 

 

4 

 

consequente entrega de obras iniciadas em anos anteriores. Em 2014, o VA pela cadeia 

produtiva da construção somou R$ 470,3 bilhões, representando 8,5% do PIB brasileiro. Para 

adicionar esse valor à economia, foram consumidos R$ 576 bilhões em bens e serviços. Os 

impostos e taxas gerados pelas atividades da cadeia produtiva da construção somaram 

R$115,6 bilhões, correspondendo a 24,6% do VA da cadeia. O total de tributos arrecadados 

em todos os elos registrou crescimento nominal de 7,17%,  representando uma alta de 1,72%. 

Já em 2015, A construção civil fechou com forte retração e mobilizada na busca por 

alternativas que fomentem sua recuperação em 2016. 

2.2 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um projeto governamental que foi 

instaurado em 2007, pelo então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, possuía 

um investimento de 503,9 bilhões de reais, oriundos do setor público e privado, até o ano de 

2010, para as áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos. Ao final 

de 2008, foi anunciado o aumento de recursos destinados ao PAC para o valor de R$656,5 

bilhões (BRASIL, 2015). 

O programa objetiva impulsionar o crescimento econômico brasileiro, incentivar o 

crescimento público e privado, por meio de investimentos em obras de infraestruturas, tais 

como: rodovias, hidrovias, redes de esgoto, energia. Assim, tem por principal objetivo 

acelerar a expansão econômica, expandir a geração de empregos, melhorar às condições de 

vida dos cidadãos brasileiros e minimizar os custos e maximizar a produtividade das empresas 

(BRASIL, 2016). 

O PAC pode ser dividido em três etapas, PAC 1, PAC 2 e PAC 3. O PAC 1 teve início 

com a criação do PAC no ano de 2007, e findou-se no ano de 2010. Já o PAC 2 foi lançado 

em março de 2010, com previsões para os anos de 2011 a 2014, introduzindo mais ações de 

infraestrutura social e urbana, para enfrentar os problemas das grandes cidades brasileiras 

(BRASIL, 2015). 

As obras continuaram focando na urbanização de favelas e em saneamento ambiental 

e, ainda, priorizando obras de pavimentação, drenagem e contenção de encostas. Nos bairros 

populares, investiu na construção de equipamentos públicos que levam à população conforto, 

segurança e acesso a serviços essenciais como creches, unidades básicas de saúde, espaços 

para esporte, cultura e lazer. Com o PAC 1 e PAC 2 houve um crescimento nos investimentos 

totalizando o montante de R$955 bilhões até o ano de 2014 (BRASIL, 2015). 

Em 2015, ocorre o lançamento do PAC 3 visando implantar uma nova carteira em 

logística com valor inicial estimado de R$ 143 bilhões de reais para aplicação em obras de 

mobilidade urbana em todo o Brasil. Incluindo a implantação de uma nova carteira de 

investimento em logística, energia, infraestrutura social e urbana, combinando investimentos 

públicos e parcerias privadas (BRASIL, 2015). 

2.3 O uso dos indicadores financeiros 

Existem várias maneiras de avaliar o desempenho de uma empresa, contudo uma das 

formas mais utilizadas é por meio da análise de seus demonstrativos financeiros. A utilização 

de indicadores para análise de empresas é uma ferramenta bastante útil. Iudícibus (2010, pág. 

92) afirma que “a técnica de análise financeira por quocientes é um dos mais importantes 

desenvolvimentos da contabilidade”. 

Para Silva (2012) apurar os indicadores possibilita uma ampla visão da situação 

econômica, financeira e patrimonial da empresa, e a sua análise deve ser realizada através da 

construção da série histórica com os números encontrados, os quais são apurados através da 

relação entre contas ou grupos de contas que integram as demonstrações contábeis. 
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Quando se deseja avaliar o desempenho de uma empresa, conforme Helfert (2000, p. 

77) procura-se maneiras de medir as consequências econômicas e financeiras das decisões de 

gestões passadas que esquematizaram ações de investimento, operações e investimentos ao 

longo do tempo. 

A análise das demonstrações financeiras, para Assaf Neto e Lima (2011), objetiva o 

estudo do desempenho econômico-financeiro de uma empresa para diagnosticar sua posição 

atual e produzir resultados que sirvam de base para a previsão de tendências futuras. 

O conhecimento prévio dos princípios contábeis, assim como os critérios que orientam 

a elaboração das demonstrações é fundamental, e capacita o analista para o processo de 

análise das demonstrações contábeis (SILVA, 2014). O processo de análise é apresentado na 

Figura 3. 

 
Figura 2: Etapas do Processo de Análise das Demonstrações Contábeis 

Fonte: Elaborado de acordo com Silva (2014) 

 

Os índices econômico-financeiros podem ser divididos em três grupos, sendo: 

Liquidez e Estrutura de Capital, que evidenciam aspectos financeiros; e Rentabilidade, que 

demonstra aspectos econômicos (MATARAZZO, 2010). 

Os indicadores de Estrutura de capital estão relacionados à composição dos capitais e 

medem os níveis de imobilização de recursos. Evidenciam o grau de endividamento da 

empresa em decorrência das origens dos capitais investidos no patrimônio, mostrando a 

proporção existente entre os capitais próprios e os capitais de terceiros. 

 

 

 

Tabela 2: Resumo dos Indicadores de estrutura de capital 
 Indicador Fórmula Interpretação 

ESTRUTURA 

DE CAPITAL 

Participação de 

Capitais de Terceiros 

Capitais de Terceiros x100 

Patrimônio Líquido  

Quanto a empresa tomou de 

capitais de terceiros para cada 

$100 de capital próprio 

Composição do 

Endividamento 

Passivo Circulante     x100  

Capitais de Terceiros  

Qual percentual de 

obrigações a curto prazo em 

relação ao total das 

obrigações 

Imobilização do 

Patrimônio Líquido 

Ativo não Circulante    x100  

Patrimônio Líquido  

Valor em R$ que a empresa 

aplicou no Imobilizado para 

cada $100 de Patr. Líquido 

Imobilização dos 

Recur. não Correntes 

Imobilizado                x100  

Passivo Não Circulante+Patrimônio 

Líquido 

Valor em R$ que a empresa 

aplicou no Imobilizado para 

cada $100 de Patr. Líquido + 

Passivo Não Circulante 

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme Matarazzo (2010). 
 

Os indicadores de Liquidez, também conhecidos como medidas de insolvência, 

objetiva avaliar o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de liquidação de suas 
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obrigações perante terceiros. Consequentemente, esses índices concentram sua atenção no 

ativo circulante e no passivo circulante (SILVA, 2014). 

Tabela 3: Resumo dos Indicadores de liquidez 
 Indicador Fórmula Interpretação 

LIQUIDEZ Liquidez 

Corrente 

Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

Quanto a empresa possui de 

Ativo Circulante para cada $1 

de Passivo Circulante  

 

Liquidez Seca Ativo Circulante (-) Estoques  

Passivo Circulante  

Quanto a empresa possui de 

Ativo Líquido (exceto 

Estoque) p/ cada $1 de 

Passivo Circulante 

Liquidez 

Imediata 

Disponibilidades  

Passivo Circulante  

Quanto a empresa possui de 

possuiu de dinheiro em caixa, 

bancos e em aplicações de 

liquidez imediata p/ cada $1 

de Passivo Circulante  

 Liquidez Geral  

 

Ativo Circulante+Ativo Não Circulante  

Passivo Circulante+Passivo Não Circulante  

Quanto a empresa possui de 

Ativo Circulante + Ativo Não 

Circulante p/ cada $1 de 

Dívida Total  

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme Matarazzo (2010). 
 

Já os indicadores de Rentabilidade objetivam mensurar o quão eficiente a empresa 

utiliza seus ativos e administra suas operações. Mensuram a capacidade econômica das 

empresas, ou seja, evidenciar o grau de êxito econômico obtido pelo capital investido na 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Resumo dos indicadores rentabilidade 
 Indicador Fórmula Interpretação 

RENTABILIDADE Giro do Ativo Vendas Líquidas  

Ativo Total  

Quanto a empresa vendeu para cada 

$1 de Ativo Total 

Margem Líquida Lucro Líquido     x  100  

Vendas Líquidas  

Quanto a empresa obtém de lucro 

para cada $100 vendidos  

Margem Líquida Lucro Líquido    x  100  

Ativo Total  

Quanto a empresa obtém de lucro 

para cada $100 de Inv.total 

Rentabilidade do 

Pat. Líquido  

Lucro Líquido     x   100  

Patr.Líquido Médio  

Quanto a empresa obtém de lucro 

para cada $100 de capital próprio 

investido (médio) 

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme Matarazzo (2010). 
 

Silva (2014) sugere que a avaliação compreenda ainda os indicadores de 

rotatividade/atividade, pois é necessário saber a velocidade com que estes recursos se 

convertem em valores disponíveis. 

Tabela 5: Resumo dos indicadores de rotatividade/atividade 
 Indicador Fórmula Interpretação 

PRAZOS MÉDIOS PM Recebimento Clientes x 360  Prazo (em dias) que a 
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(CICLO) Vendas Vendas  empresa consegue 

receber suas vendas 

PM Pagamento de 

Compras 

Fornecedores x 360  

Compras  

Prazo (em dias) que a 

empresa consegue pagar 

suas compras 

PM Rotação de Estoques Estoques x 360  

CMV  

Prazo (em dias) que a 

empresa leva para 

renovar o estoque 

Ciclo Operacional (PM Rotação de Estoques + PM 

Recebimento de Vendas) – PM 

Pagamento de Compras 

Compreende o período 

entre a data da compra 

até o recebimento de 

cliente. 

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme Matarazzo (2010). 
 

3. Métodos de Pesquisa 

O presente trabalho caracterizara-se como pesquisa de natureza aplicada, pois gera 

conhecimentos novos e úteis para aplicação prática dirigida para a solução de possíveis 

problemas. Utiliza-se dos tipos de pesquisa exploratória e descritiva com abordagem 

quantitativa. A pesquisa descritiva objetiva descrever as características de um grupo. Segundo 

Gil (1996, p. 42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. 

Já a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

objetivo de torná-lo explícito ou construir hipóteses. Para tanto, envolve pesquisa 

bibliográfica, entrevista, análise de problemas, assumindo as formas de pesquisa bibliográfica 

e estudos de caso (ALENCAR, 2004; SILVA e MENEZES, 2005). 

Quanto à abordagem, a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, podendo traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las (SILVA e MENEZES, 2005). 

Foi realizada pesquisa documental no Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) das empresas Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Andrade 

Gutierrez, nos exercícios sociais de 2011 a 2015. Para tanto, foram calculados os índices de 

Estrutura de Capital, Liquidez, Rentabilidade e os Ciclos Operacional e Financeiro, dos 

exercícios de 2011 a 2015 destas empresas.  

Contudo, a empresa Queiroz Galvão não havia disponibilizado no site da empresa as 

demonstrações contábeis dos exercícios de 2014 e 2015, até o fechamento desta pesquisa. 

Dessa forma, para empresa Queiroz Galvão, as análises compreenderam o período de 2011 a 

2013. 

Assim, foi desenvolvido um estudo descritivo exploratório baseado na literatura 

especializada, o trabalho poderá ser classificado como um Estudo de Caso (multi casos) que, 

caracteriza-se por investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. Em função de suas características apresenta pequena possibilidade de generalização 

no que se refere aos resultados apurados. 

4. Análise dos Resultados 

4.1 . Indicadores de Estrutura de Capital 

A análise dos indicadores de estrutura de capital permite avaliar a composição do 

capital da empresa, a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio, permitindo 

também verificar o percentual de imobilização de seus recursos. Os indicadores de Estrutura 
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de Capital das empresas calculados foram: Participação de Capital de Terceiros, Composição 

do Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização dos Recursos Não 

Correntes. 

O índice de Participação de Capitais de Terceiros relaciona, as duas grandes fontes de 

recursos da empresa: Capitais Próprios (Patrimônio Líquido) e Capitais de Terceiros, 

indicando o grau de dependência da empresa em relação a capital de terceiros. 

Em relação à Participação de Capital de Terceiros, percebe-se que a empresa Andrade 

Gutierrez nos anos de 2011 e 2012 apresenta maior concentração, e que reduz nos anos de 

2013 a 2015. Para cada $ 100,00 de capital próprio (Patrimônio Líquido), a empresa tomou 

em média nos cinco exercícios $ 177,37 de capital de terceiros. 

 
Gráfico 1: Índice de Participação de Terceiros 

Quanto a Composição do Endividamento, o mesmo evidencia qual a proporção 

existente entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais, ou seja, quanto a empresa 

terá que pagar em curto prazo para da $ 1,00 do total das obrigações existentes 

Conforme o Gráfico 2, verifica-se que a empresa Andrade Gutierrez apresenta menor 

índice de composição de endividamento entre as demais empresas analisadas, com uma média 

entre os exercícios analisados de 21,77%. Apresentando um crescimento gradual no período 

analisado, com pequena queda em 2011 e fechando o ano de 2015 com 38,25%, o que pode 

indicar uma piora na administração das dívidas de curto prazo, reduzindo o prazo para gerar 

recursos e cumprir as obrigações de longo prazo. 

Diferentemente a empresa Galvão Engenharia apresenta a média de 69,05%, que 

indica que esta empresa possui mais da metade de suas obrigações de curto prazo.  

 
Gráfico 2: Composição do Endividamento 

 

O índice de Imobilização do Patrimônio Líquido evidencia qual a parcela do 

Patrimônio Líquido foi utilizada para financiar a compra de Ativo Fixo (Investimentos, 

Imobilizado, Intangível). Conforme o Gráfico 3, evidencia-se que a Andrade Gutierrez 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2011 
Galvão; 129,04% PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2011 
Queiroz Galvão; 

77,97% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2011 

Andrade Gutierrez; 
308,75% 
PART. DE CAPITAL DE 

TERCEIROS; 2012 
Galvão; 117,48% PART. DE CAPITAL DE 

TERCEIROS; 2012 
Queiroz Galvão; 

106,91% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2012 

Andrade Gutierrez; 
292,45% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2013 
Galvão; 67,44% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2013 
Queiroz Galvão; 

151,33% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2013 

Andrade Gutierrez; 
128,00% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2014 
Galvão; 197,99% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2014 

Andrade Gutierrez; 
87,04% PART. DE CAPITAL DE 

TERCEIROS; 2015 
Galvão; 77,82% 

PART. DE CAPITAL DE 
TERCEIROS; 2015 

Andrade Gutierrez; 
70,67% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2011 Galvão; 
72,16% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2011 Queiroz 
Galvão; 59,11% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2011 Andrade 
Gutierrez; 16,78% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2012 Galvão; 
80,40% COMPOSIÇÃO DO 

ENDIVIDAMENTO; 
2012 Queiroz 

Galvão; 55,87% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2012 Andrade 
Gutierrez; 22,13% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2013 Galvão; 
59,29% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2013 Queiroz 
Galvão; 62,84% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2013 Andrade 
Gutierrez; 11,05% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2014 Galvão; 
64,44% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2014 Queiroz 
Galvão; 0 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2014 Andrade 
Gutierrez; 20,64% 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2015 Galvão; 
68,96% COMPOSIÇÃO DO 

ENDIVIDAMENTO; 
2015 Queiroz 

Galvão; 0 

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO; 

2015 Andrade 
Gutierrez; 38,25% 
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apresenta maior índice de imobilização de patrimônio líquido com valores muito acima que as 

demais empresas, com redução gradual no período (de 337,15% em 2011 para 125,35% em 

2015). 

 
Gráfico 3: Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

Em relação ao índice de imobilização dos Recursos não Correntes, este indicador 

permite avaliar quanto dos recursos não correntes da empresa (Patrimônio Líquido + Exigível 

à Longo Prazo) estão aplicados no Ativo Permanente, evidenciando quanto a empresa possui 

de capital circulante próprio. 

Observa-se que novamente a Andrade Gutierrez apresenta maior imobilização dos 

recursos não correntes, evidenciando uma situação favorável de acordo com Silva (2014), que 

declara que as empresas que possuem o indicador de imobilização dos Recursos não 

Correntes igual ou inferior a 100%, possui uma evidência de que a empresa vem financiando 

seu Capital de Giro com recursos de longo prazo. Conforme o Gráfico 4, a empresa Galvão 

Engenharia apresenta os melhores resultados neste indicador, apresentando melhor 

administração dos recursos não correntes. 

 
Gráfico 4: Imobilização dos Recursos não correntes 

 

4.2 Indicadores de Liquidez 

O objetivo da análise dos indicadores de Liquidez é avaliar o grau de solvência das 

empresas, ou seja, a capacidade financeira para saldar seus compromissos. Para tal, foram 

calculados os indicadores: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata, e Liquidez 

Geral. 

O índice de liquidez geral evidencia se os recursos financeiros aplicados no Ativo 

Circulante e no Ativo Realizável à Longo Prazo são suficientes para cobrir as Obrigações 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2011 Galvão; 34,03% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2011 Queiroz 
Galvão; 57,35% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2011 Andrade 
Gutierrez; 337,15% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2012 Galvão; 38,75% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2012 Queiroz 
Galvão; 57,75% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2012 Andrade 
Gutierrez; 291,65% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2013 Galvão; 26,98% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2013 Queiroz 
Galvão; 57,35% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2013 Andrade 
Gutierrez; 192,50% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2014 Galvão; 30,31% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2014 Andrade 
Gutierrez; 146,03% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2015 Galvão; 36,81% 

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIM. LÍQUIDO; 

2015 Andrade 
Gutierrez; 125,35% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2011 Galvão; 
25,04% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2011 Queiroz 
Galvão; 43,49% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2011 Andrade 
Gutierrez; 94,46% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2012 Galvão; 
31,50% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2012 Queiroz 
Galvão; 39,24% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2012 Andrade 
Gutierrez; 88,99% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2013 Galvão; 
21,17% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2013 Queiroz 
Galvão; 36,70% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2013 Andrade 
Gutierrez; 90,01% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2014 Galvão; 
17,79% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2014 Andrade 
Gutierrez; 86,37% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2015 Galvão; 
29,65% 

IMOB. DOS RECUR. 
NÃO CORRENTES; 

2015 Andrade 
Gutierrez; 87,27% 
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Totais, ou seja, quanto a empresa tem de Ativo Circulante mais Realizável à Longo Prazo 

para cada $ 1,00 de Obrigação Total. 

De acordo com o Gráfico 5, apenas a Andrade Gutierrez não apresentou o índice de 

Liquidez Geral acima de 1. Matarazzo (2010), esclarece que quando este índice for igual ou 

superior a 1, pode se afirmar em princípio, que a empresa encontra-se satisfatoriamente 

estruturada do ponto de vista financeiro. Partindo desse princípio, pode-se afirmar que a 

empresa Andrade Gutierrez não está satisfatoriamente estruturada para cumprir com suas 

obrigações. 

 
Gráfico 5: Índice de Liquidez Geral 

Quanto à Liquidez Corrente, o índice demonstra o quanto à empresa possui de Ativo 

Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante, este índice é obtido, dividindo-se o ativo 

circulante pelo passivo circulante. 

De forma geral, as empresas analisadas apresentam o Ativo Circulante maior que o 

Passivo Circulante, apresentando o índice maior que 1, o que evidencia que os investimentos 

no Ativo Circulante são suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo e ainda permite uma 

folga. Entretanto a Andrade Gutierrez no ano de 2011 que apresentou um índice de 0,88, 

evidenciando um período em que o Ativo Circulante era menor que o Passivo Circulante. 

 
Gráfico 6: Índice de Liquidez Corrente 

 

Quanto o índice de Liquidez Seca, objetiva verificar se o Ativo Circulante Líquido 

(Ativo Circulante – Estoques) é suficiente para saldar os compromissos de curto prazo. 

Verifica-se conforme o Gráfico 7, que a empresa Andrade Gutierrez manteve o mesmo 

índice encontrado na Liquidez Corrente, evidenciando a inexistência de estoques. Já as 

demais empresas, verifica-se a presença de estoques baixos, visto que a diferença entre 

Liquidez Corrente e Liquidez Seca está abaixo de 10 pontos percentuais. 

GERAL; 2011 Galvão; 
1,51 

GERAL; 2011 Queiroz 
Galvão; 1,55 

GERAL; 2011 Andrade 
Gutierrez; 0,23 

GERAL; 2012 Galvão; 
1,52 GERAL; 2012 Queiroz 

Galvão; 1,40 

GERAL; 2012 Andrade 
Gutierrez; 0,34 

GERAL; 2013 Galvão; 
2,08 

GERAL; 2013 Queiroz 
Galvão; 1,28 

GERAL; 2013 Andrade 
Gutierrez; 0,28 

GERAL; 2014 Galvão; 
1,35 

GERAL; 2014 Andrade 
Gutierrez; 0,47 

GERAL; 2015 Galvão; 
1,81 

GERAL; 2015 Andrade 
Gutierrez; 0,64 

CORRENTE; 2011 
Galvão; 2,08 

CORRENTE; 2011 
Queiroz Galvão; 2,57 

CORRENTE; 2011 
Andrade Gutierrez; 

0,88 

CORRENTE; 2012 
Galvão; 1,86 

CORRENTE; 2012 
Queiroz Galvão; 2,46 

CORRENTE; 2012 
Andrade Gutierrez; 

1,17 

CORRENTE; 2013 
Galvão; 3,48 

CORRENTE; 2013 
Queiroz Galvão; 1,86 

CORRENTE; 2013 
Andrade Gutierrez; 

2,50 CORRENTE; 2014 
Galvão; 2,09 

CORRENTE; 2014 
Andrade Gutierrez; 

2,28 

CORRENTE; 2015 
Galvão; 2,29 CORRENTE; 2015 

Andrade Gutierrez; 
1,63 
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Gráfico 7: Índice de Liquidez Seca 

 

A Liquidez Imediata, relevam a capacidade da empresa em saldar seus compromissos 

de curto prazo, ou seja, quanto a empresa possui de dinheiro em Caixa, Bancos e em 

Aplicações financeiras de liquidez imediata, para cada $ 1,00 do Passivo Circulante. 

 

 
Gráfico 8: Índice de Liquidez Imediata 

 

De maneira geral, de acordo com o Gráfico 8, as empresas aumentaram a Liquidez 

Imediata do ano 2011 para 2013. A Galvão Engenharia de 2013 a 2015 tem uma grande 

depressão (de 1,22 para 0,13) e a empresa Andrade Gutierrez por sua vez, apresenta uma 

pequena redução no indicador (de 1,86 para 1,42). 

4.3 Indicadores de Rentabilidade 

A análise dos indicadores de Rentabilidade tem por objetivo medir a capacidade 

econômica das empresas, ou seja, evidenciar o grau de êxito econômico obtido pelo capital 

investido na empresa. Para analisar a Rentabilidade das empresas em estudo, calculou-se os 

indicadores: Giro do Ativo, Margem Líquida, Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido. 

Em relação ao Giro do Ativo, este índice evidencia a proporção existente entre o 

volume das vendas e os investimentos totais efetuados na empresa, ou seja, quanto à empresa 

vendeu para cada $1,00 de investimento total. 

SECA; 2011 Galvão; 
1,97 

SECA; 2011 Queiroz 
Galvão; 2,44 

SECA; 2011 Andrade 
Gutierrez; 0,88 

SECA; 2012 Galvão; 
1,63 

SECA; 2012 Queiroz 
Galvão; 2,33 

SECA; 2012 Andrade 
Gutierrez; 1,16 

SECA; 2013 Galvão; 
3,09 

SECA; 2013 Queiroz 
Galvão; 1,76 

SECA; 2013 Andrade 
Gutierrez; 2,50 

SECA; 2014 Galvão; 
1,91 

SECA; 2014 Andrade 
Gutierrez; 2,28 

SECA; 2015 Galvão; 
1,71 
SECA; 2015 Andrade 

Gutierrez; 1,63 

 IMEDIATA; 2011 
Galvão; 0,46 

 IMEDIATA; 2011 
Queiroz Galvão; 

0,93 
 IMEDIATA; 2011 

Andrade Gutierrez; 
0,52 
 IMEDIATA; 2012 

Galvão; 0,49 

 IMEDIATA; 2012 
Queiroz Galvão; 

1,17 
 IMEDIATA; 2012 

Andrade Gutierrez; 
0,76 

 IMEDIATA; 2013 
Galvão; 1,22 

 IMEDIATA; 2013 
Queiroz Galvão; 

0,80 

 IMEDIATA; 2013 
Andrade Gutierrez; 

1,86 

 IMEDIATA; 2014 
Galvão; 0,18 

 IMEDIATA; 2014 
Andrade Gutierrez; 

1,78 

 IMEDIATA; 2015 
Galvão; 0,13 

 IMEDIATA; 2015 
Andrade Gutierrez; 

1,42 
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Gráfico 9: Índice de Giro do Ativo 

 

O índice de Margem Líquida mede a eficiência total da empresa, representa quanto do 

valor das vendas, deduzida de todos os custos e despesas, ficou para os acionistas.  

De acordo com o Gráfico 10, o índice de Margem Líquida da Andrade Gutierrez é a 

empresa que apresenta melhor índice. A empresa apresentou aumentos significativos no 

período de 2011 a 2014 e pequena queda em 2015, com uma média nos cinco períodos de 

46,90%. A empresa Queiroz Galvão apresentou declínio no período de 2011 a 2013. Já a 

empresa Galvão Engenharia apresentou declínio do índice no período de 2011 a 2015, 

ocorrendo em 2015 prejuízo no exercício. 

 
Gráfico 10: Índice de Margem Líquida 

 

Em relação à Rentabilidade do Ativo, este indicador evidencia o potencial de geração 

de lucros por parte da empresa, ou seja, quanto à empresa obteve de Lucro Líquido para cada 

$ 1,00 de investimentos totais. 

No ano de 2011as empresas Galvão Engenharia e Queiroz Galvão apresentaram 

maiores índices em relação a Andrade Gutierrez. Dentro do período analisado, as empresas 

apresentam significativo declínio, onde pode-se verificar A Galvão Engenharia com prejuízo 

e Andrade Gutierrez com índice de 0,78%. 

GIRO DO ATIVO; 2011 
Galvão; 1,62 

GIRO DO ATIVO; 2011 
Queiroz Galvão; 1,19 

GIRO DO ATIVO; 2011 
Andrade Gutierrez; 

0,15 

GIRO DO ATIVO; 2012 
Galvão; 1,69 GIRO DO ATIVO; 2012 

Queiroz Galvão; 1,40 

GIRO DO ATIVO; 2012 
Andrade Gutierrez; 

0,16 

GIRO DO ATIVO; 2013 
Galvão; 1,74 

GIRO DO ATIVO; 2013 
Queiroz Galvão; 1,12 

GIRO DO ATIVO; 2013 
Andrade Gutierrez; 

0,01 

GIRO DO ATIVO; 2014 
Galvão; 1,37 

GIRO DO ATIVO; 2014 
Andrade Gutierrez; 

0,02 

GIRO DO ATIVO; 2015 
Galvão; 0,43 

GIRO DO ATIVO; 2015 
Andrade Gutierrez; 

0,02 

MARGEM LÍQUIDA; 
2011 Galvão; 18,39% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2011 Queiroz 

Galvão; 29,99% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2011 Andrade 

Gutierrez; 25,61% 
MARGEM LÍQUIDA; 

2012 Galvão; 16,52% MARGEM LÍQUIDA; 
2012 Queiroz 
Galvão; 3,14% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2012 Andrade 

Gutierrez; 39,55% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2013 Galvão; 16,20% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2013 Queiroz 
Galvão; 8,22% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2013 Andrade 

Gutierrez; 60,10% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2014 Galvão; 11,27% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2014 Andrade 

Gutierrez; 64,07% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2015 Galvão; 0,00% 

MARGEM LÍQUIDA; 
2015 Andrade 

Gutierrez; 45,21% 



  

 Juiz de Fora/MG – 01 e 02 de dezembro de 2016 
 
 

 

13 

 

 
Gráfico 11: Índice de Rentabilidade do Ativo 

 

O índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido evidencia qual a taxa de 

rentabilidade obtida pelo Capital Próprio investido na empresa, isto e, quanto a empresa 

ganhou de Lucro Líquido para cada $ 1,00 de Capital Próprio investido. 

De acordo com o Gráfico 12, observa-se os índices de 73,03% e 73,93% das empresas 

Galvão Engenharia e Queiroz Galvão, enquanto Andrade Gutierrez apresenta o índice 4 vezes 

menor (16,07%). Ao longo do período analisado as empresas apresentam declínio nos índices, 

o que pode evidenciar que o lucro destas empresas foi reduzido significativamente. 

 

 
Gráfico 12: Indicador de rentabilidade do PL 

 

4.4 Indicadores de Atividade 

Além dos indicadores econômico-financeiros de Estrutura de Capital, Liquidez e 

Rentabilidade, buscou-se analisar os Ciclos Operacional e Financeiro, com o intuito de avaliar 

o desempenho econômico e financeiro das empresas analisadas, apresentando desta forma os 

Prazos Médios de Recebimento de Vendas, Prazos Médios de Pagamento de Compras, Prazos 

Médios de Rotação de Estoques, e os Ciclos Operacional e Financeiro. 

O Prazo Médio de Rotação dos Estoques evidencia quantas vezes ocorreu a renovação 

dos estoques de mercadorias ou de produtos, em função das vendas, ou seja, quantos dias em 

média as mercadorias ou produtos ficaram estocados na empresa antes de serem vendidos. 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2011 Galvão; 
29,87% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2011 Queiroz 
Galvão; 35,58% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2011 Andrade 
Gutierrez; 3,85% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2012 Galvão; 
27,97% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2012 Queiroz 
Galvão; 4,41% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2012 Andrade 
Gutierrez; 6,16% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2013 Galvão; 
28,25% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2013 Queiroz 
Galvão; 9,24% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2013 Andrade 
Gutierrez; 6,27% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2014 Galvão; 
15,46% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2014 Andrade 
Gutierrez; 4,17% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2015 Galvão; 
0,00% 

RENTABILIDADE DO 
ATIVO (ROA ou 

ROI); 2015 Andrade 
Gutierrez; 0,78% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2011 Galvão; 

73,03% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2011 Queiroz 

Galvão; 73,39% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2011 Andrade 

Gutierrez; 16,07% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2012 Galvão; 

62,14% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2012 Queiroz 
Galvão; 8,47% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2012 Andrade 

Gutierrez; 24,64% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2013 Galvão; 

53,14% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2013 Queiroz 

Galvão; 21,17% 
RENTABILIDADE 

DO PATRIM. 
LÍQUIDO (ROE); 
2013 Andrade 

Gutierrez; 19,43% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2014 Galvão; 

34,42% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2014 Andrade 

Gutierrez; 8,55% 

RENTABILIDADE 
DO PATRIM. 

LÍQUIDO (ROE); 
2015 Andrade 

Gutierrez; 1,39% 
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No período analisado verifica-se que os dias para renovação dos estoques aumentou no 

período analisado, evidenciando que as empresas tiveram produtos estocados por maior tempo 

em 2015, com destaque para a Galvão Engenharia que teve um crescimento de 92% no 

indicador entre 2011 para 2015. Dentre as razões que podem explicar esta variação estão a 

diminuição do volume de vendas, ou o aumento no investimento em estoques 

 
Gráfico 13: Indicador do Prazo Médio de Rotação dos Estoques 

 

Já o Prazo Médio de Recebimento de Vendas evidencia quantos dias em média a 

empresa leva para receber suas vendas. O ideal é possuir um prazo de recebimento de vendas 

menor que o prazo de pagamento de compras. 

Quanto ao Prazo Médio de Pagamento de Compras, este demonstra quantos dias em 

média a empresa leva para pagar suas obrigações junto aos seus fornecedores. 

De acordo com as Tabelas 6 e 7, verifica-se o Prazo Médio de Pagamento de Compras 

é pouco menor que o Prazo Médio de Recebimento de Vendas, ou seja, as empresas efetuam 

pagamento a seus fornecedores antes de receber de seus clientes, podendo ocasionar a busca 

de outras fontes de recursos para cumprir com suas obrigações. 

Tabela 6: Resumo PMRV e PMPC 2011 a 2013 

 2011 2012 2013 

  Galvão 

Queiroz 

Galvão 

Andrade 

Gutierrez Galvão 

Queiroz 

Galvão 

Andrade 

Gutierrez Galvão 

Queiroz 

Galvão 

Andrade 

Gutierrez 

PMRV 107,78 75,86 24,34 91,39 76,35 23,95 68,20 97,10 400,81 

PMPC  33,94 46,96 71,03 37,64 37,95 65,26 24,31 45,59 1116,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMRE; 2011 Galvão; 
6,33 

PMRE; 2011 Queiroz 
Galvão; 12,66 PMRE; 2011 Andrade 

Gutierrez; 1,11 

PMRE; 2012 Galvão; 
18,07 PMRE; 2012 Queiroz 

Galvão; 10,37 PMRE; 2012 Andrade 
Gutierrez; 1,76 

PMRE; 2013 Galvão; 
22,69 PMRE; 2013 Queiroz 

Galvão; 14,15 

PMRE; 2013 Andrade 
Gutierrez; 20,53 

PMRE; 2014 Galvão; 
31,03 

PMRE; 2014 Andrade 
Gutierrez; 26,76 

PMRE; 2015 Galvão; 
79,50 

PMRE; 2015 Andrade 
Gutierrez; 35,300 
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Tabela 7: Resumo PMRV e PMPC 2014 e 2015 

 2014 2015 

  Galvão 

Queiroz 

Galvão 

Andrade 

Gutierrez Galvão 

Queiroz 

Galvão 

Andrade 

Gutierrez 

PMRV 134,51 nd 31,70 478,56 nd 100,000 

PMPC  37,44 nd 53,64 114,50 nd 16,000 

 

Quanto ao Ciclo Operacional no período de 2011 a 2012, as empresas apresentam um 

ciclo equilibrado, contudo em 2013 a empresa Andrade Gutierrez aumenta seu ciclo 

operacional em 10 vezes, e nos anos seguintes apresenta uma grande redução (de 695,20 para 

1,93). Com ciclos menores tem se o aumento do giro de negócios, consequentemente 

proporcionando maiores retornos sobre os investimentos. 

 
Gráfico 14: Ciclo Operacional 

 

 

5. Conclusões 

Primeiramente destaca-se que empresas da construção civil estão envolvidas em 

escândalos de corrupção em obras públicas e prestação de serviços à Petrobras principalmente 

por altíssimas doações eleitorais, dentre elas Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e Andrade 

Gutierrez. 

Especificamente, este trabalho se propôs “Apresentar as características e 

importância do setor de construção civil” a construção civil desempenha um papel de 

grande importância, envolvendo uma rede de atividades importantes para a economia, 

contribuindo substancialmente para o desenvolvimento econômico e social do país. Sob o 

aspecto econômico o setor da construção civil contribui para o desenvolvimento de outros 

setores ao gerar consumo de bens e serviços. Sob o enfoque social, o setor apresenta uma alta 

capacidade de absorção de mão-de-obra, gerando emprego, renda e tributos. 

O desempenho da construção civil é fortemente correlacionado com o crescimento do 

PIB. A expansão histórica da indústria confirma essa correlação. Nas décadas de forte 

crescimento do PIB, a indústria de construção civil também se expandiu a taxas elevadas, 

enquanto nos períodos de baixo crescimento o setor pouco se desenvolveu. 

CICLO OPER.; 
2011 Galvão; 

80,16 

CICLO OPER.; 
2011 Queiroz 
Galvão; 41,57 

CICLO OPER.; 
2011 Andrade 

Gutierrez; 45,58 

CICLO OPER.; 
2012 Galvão; 

71,82 

CICLO OPER.; 
2012 Queiroz 
Galvão; 48,77 

CICLO OPER.; 
2012 Andrade 

Gutierrez; 39,55 

CICLO OPER.; 
2013 Galvão; 

66,58 

CICLO OPER.; 
2013 Queiroz 
Galvão; 65,65 

CICLO OPER.; 
2013 Andrade 

Gutierrez; 
695,20 

CICLO OPER.; 
2014 Galvão; 

128,11 
CICLO OPER.; 
2014 Queiroz 

Galvão; 0 

CICLO OPER.; 
2014 Andrade 
Gutierrez; 1,93 

CICLO OPER.; 
2015 Galvão; 

443,57 

CICLO OPER.; 
2015 Queiroz 

Galvão; 0 

CICLO OPER.; 
2015 Andrade 

Gutierrez; 
16,000 
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A construção civil, desde 2007, tem sido alavancada por políticas públicas de 

investimento em moradias e infraestrutura (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) 

e obras para os eventos esportivos (Copa Mundial de Futebol e Olimpíadas), o que diminuiu, 

principalmente, o nível de desemprego em momentos de baixo crescimento econômico e alto 

desemprego. É também segmento que mesmo com o avanço da tecnologia, impulsiona o 

mercado de trabalho. 

Quanto ao objetivo específico: “Apresentar as principais características do 

Programa de Aceleração do Crescimento”, o PAC foi configurado em 3 fases, onde o PAC 

1 e PAC 2 buscaram ações de infraestrutura social e urbana nas grandes cidades brasileiras. 

Já o PAC 3, lançado em 2015, objetivando a criação de uma carteira em logística, 

ampliando a mobilidade urbana em todo o território, a infraestrutura energética, social e 

urbana, com a participação de empresas privadas. 

Em referência ao objetivo específico: “Apresentar o uso dos indicadores 

econômico-financeiros”, o uso de indicadores para analisar o desempenho de empresas é 

uma ferramenta bastante útil, tanto que Iudícibus (2010, pág. 92) afirma que “a técnica de 

análise financeira por quocientes é um dos mais importantes desenvolvimentos da 

contabilidade”. 

Os indicadores podem mensurar tanto a situação financeiro (indicadores de liquidez e 

estrutura de capital) quanto situação econômica (indicador de rentabilidade). Destancando 

ainda os indicadores de atividade que possibilitam analisar o ciclo operacional. 

No que se refere ao objetivo específico: “Avaliar os indicadores econômicos-

financeiro das empresas participantes das obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento”, pode-se perceber que as ações do governo, com investimentos diretamente 

ligados à infraestrutura e aos eventos esportivos sediados no Brasil influenciaram não 

somente ao setor de construção civil, mas proporcionou equilíbrio econômico mesmo em 

períodos de crise mundial (anteriores ao período analisado, 2008-2009). 

O objetivo geral deste trabalho foi “Avaliar os impactos das políticas governamentais 

nos indicadores econômico-financeiros das empresas participantes do PAC no período de 

2011 a 2015”. As análises dos indicadores demonstram que os investimentos do PAC e 

eventos esportivos proporcionaram as empresas analisadas um desempenho mais confortável 

até o ano de 2013. Os anos de 2014 e 2015 é possível perceber a queda na rentabilidade, 

tornando as empresas menos atraentes para os investidores. 
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