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RESUMO

As grandes incorporadoras brasileiras abriram capital na bolsa de valores a partir de 2007 como forma de
capitar recursos para alavancagem de suas atividades. A partir deste ano o setor viveu um excelente
momento devido as condições econômicas favoráveis e o alto déficit habitacional no país, podendo-se
dizer que o mercado imobiliário passou um período de “euforia”. Mas a partir de 2014, este crescimento
do setor, foi interrompido por uma forte crise devido a super oferta de unidades imobiliárias, e a falta de
crédito bancário de clientes para aquisição de imóveis. Este trabalho teve como objetivo o estudo dos
indicadores econômico financeiros de algumas incorporadoras importantes (Cyrela, Even, EZTEC, MRV
e Direcional) no mercado nacional, listadas no índice setorial IMOB da Bolsa de Valores, para medir a
evoluções destes indicadores durante o período de 2007 até o fim do primeiro semestre de 2017, período
em que o setor da construção civil viveu dois momentos antagônicos, ou seja, forte crescimento e queda
vertiginosa. Como foi mostrado nos resultados, os principais indicadores econômicos financeiros
(liquidez, endividamento, rentabilidade, e giro ou atividade) tiveram um comportamento esperado para os
momentos de euforia e crise.
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Impact of the Brazilian Real Estate Crisis on the Financial Economic
Indicators of Companies

ABSTRACT

The large Brazilian real estate developers went public on the stock market as of 2007 as a form of capital
to leverage their activities. From this year on, the sector experienced an excellent moment due to the
favorable economic conditions and the high housing deficit in the country, and it can be said that the real
estate market had a period of “euphoria”. But from 2014, this growth in the sector was interrupted by a
severe crisis due to over-supply of real estate units, and the lack of bank credit from customers for the
acquisition of real estate. The objective of this study was to study the economic and financial indicators of
some important real estate developers (Cyrela, Even, EZTEC, MRV and Direcional) in the domestic
market, listed in the IMOB sector index of the Stock Exchange, to measure the evolution of these
indicators during the period. 2007 until the end of the first half of 2017, a period in which the construction
sector experienced two antagonistic moments, that is, strong growth and a sharp fall. As shown in the
results, the main financial economic indicators (liquidity, indebtedness, profitability, and turnover or
activity) behaved as expected during the moments of euphoria and crisis.
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1. INTRODUÇÃO

A crise política e econômica que o país enfrenta tem reflexos nos mais variados setores da
sociedade. O mercado imobiliário, sendo parte fundamental da dinâmica social, não deixou de
ser afetado. Tal situação tem obrigado as empresas deste ramo a buscarem estratégias que as
viabilize economicamente, com o objetivo de permanecer no mercado, tão concorrido como o
analisado neste estudo
É fato que a construção civil vem sendo reconhecida como uma das mais importantes atividades
para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. Neste contexto, considera-se importante a
análise do comportamento temporal de indicadores econômico financeiros de incorporadoras
listadas na Bolsa de Valores para observar o impacto da crise nestes indicadores. O setor da
construção civil no Brasil, na última década, passou de uma fase de grande crescimento e euforia
para um período atual de forte crise, e é necessário uma forma de avaliar e medir o impacto
destes momentos extremos nas incorporadoras.
A competitividade é uma realidade que permeia todos os setores econômicos, sendo que as
empresas incorporadoras não podem ser excluídas de tal panorama e, é nesta perspectiva que
uma gestão contábil eficiente contribuirá para o sucesso organizacional, na medida em que
revelará os indicativos financeiros que sinalizarão a real situação da empresa, clarificando pontos
onde é preciso intervir assim com pontos que precisam ser mantidos como corolário do sucesso e
crescimento empresarial.
Estes indicadores econômico financeiros, citados no parágrafo anterior, são excelentes
ferramentas para estudo da evolução financeira das companhias pois permitem a avaliação do
desempenho da empresa do ponto de vista de liquidez, endividamento, rentabilidade e giro,
auxiliando o investidor do mercado financeiro na tomada de decisão de qual empresa deve
comprar ou vender os ativos, e também servindo como pontos de atenção para gestores no
controle dessas companhias.
De acordo com Santos (2017) no período de 2005 a 2010 as incorporadoras passaram a ofertar
ações na bolsa de valores, manobra que resultou na captação de R$12 bilhões em recursos que
possibilitaram a ampliação dos negócios, a concessão de créditos e a aceleração do segmento. De
acordo com a BM&FBOVESPA (2012) a abertura de capital é uma estratégia vantajosa para as
empresas na medida em que representa uma redução do risco de crédito para a empresa, uma vez
que havendo projetos viáveis e rentáveis, haverá investidores interessados em financiá-los. No
entanto, é necessário que as empresas ofereçam aos investidores resultados positivos a fim de
manter o ciclo de cooperação e atrair novos investimentos. Apesar do crescimento, não é
possível deixar de mencionar que para a maioria das incorporadoras, que operam com capital
aberto, o prejuízo foi uma realidade a partir de 2015.
O fracasso econômico evidenciado pelos resultados das análises da saúde financeira das
incorporadoras com capital aberto evidencia que muitas não conseguiram oferecer retorno aos
investidores. Segundo a ABECIP (2017), em análise dos indicadores financeiros das principais
incorporadoras com capital aberto do país, no segundo trimestre de 2017 apenas 04 (quatro)
incorporadoras foram consideradas lucrativas
De acordo com Costa (2009), os indicadores econômicos financeiros são elementos que remetem
à análise do balanço, caracterizados por cálculos matemáticos que são realizados a partir do
balanço patrimonial e da demonstração de resultados, com o objetivo de encontrar números que
auxiliem no processo de definição da situação da empresa, em todos os aspectos.
Segundo Falcão (2017) a contabilidade sempre foi um instrumento eficiente na averiguação da
saúde econômica das empresas, em especial, as atuantes no ramo da construção civil e
imobiliário, como as incorporadoras, por exemplo. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a
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contabilidade é uma ciência que requer precisão e confiabilidade nos dados que maneja, razão
pela qual é imprescindível que toda informação contábil seja dotada de qualidade e credibilidade.
Além disso, a contabilidade objetiva auxiliar seus usuários nas tomadas de decisões, através da
geração de informações tempestivas, comparáveis e relevantes, de modo que Moscove, Simkin e
Bagranoff (2012, p.25) lecionam que “a contabilidade em si é um sistema de informações, pois é
um processo comunicativo que coleta, armazena, processa e distribui informações para os que
precisam delas”.
O Índice Imobiliário (IMOB), de acordo com BM&FBOVESPA (2018) é o resultado de uma
carteira teórica de ativos, cujo objetivo é ser um indicador do “desempenho médio das cotações
dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores da atividade imobiliária
compreendidos por exploração de imóveis e construção civil”, razão pela qual é um índice de
retorno total. De acordo com ADVFN (2018) o IMOB é composto por Ações e UNITS
exclusivamente de ações de companhias listadas na BM&FBOVESPA que devem atender a
critérios de inclusão previamente definidos.
O objetivo geral deste trabalho é avaliar o comportamento dos indicadores econômicos
financeiros (liquidez, endividamento, rentabilidade e giro) das empresas com atividade de
incorporação imobiliária (Cyrela, Even, EZTEC, MRV e Direcional) listadas em Bolsa de
Valores, pertencentes ao índice setorial IMOB durante o período de 2007 ao primeiro semestre
de 2017, e comparar o comportamento destes indicadores entre as empresas estudadas. A análise
proposta visa dar uma visão detalhada comportamento desde indicadores financeiros, e como
estes foram impactados pela crise no setor imobiliário.
De acordo com Ferronato (2010) a MRV foi fundada em 1979, voltada principalmente para
clientes de padrão popular, e teve seu capital aberto na bolsa de valores em 2007. Inicialmente,
pode ser caracterizada como uma empresa regional, cujos investimentos se restringiam à Minas
Gerais. No período de 1996 a 2006, iniciou sua expansão, alcançando o mercado de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Brasília.  Após a abertura de capital, em 2008
alcança o mercado nordestino, realizando empreendimentos na Bahia e em Pernambuco.
Em relação a Direcional, trata-se de uma incorporadora fundada em 1981, com foco nas
construções de residências de padrão popular, na cidade de Belo Horizonte e que atualmente tem
empreendimentos em todas as regiões brasileiras. Em 2008 recebeu um investimento na ordem
de R$250 milhões pela transferência de 25% de seu capital a Tarpon Investimento, sua principal
investidora e, em 2009, abre o capital realizando sua Oferta Pública Inicial, negociando suas
ações na BM&FBOVESPA (DIRECIONAL ENGENHARIA, 2018).
A Cyrela, segundo Ferronato (2010) é uma incorporadora fundada em 1962 e que teve o capital
aberto em 2005. É considerada uma das mais antigas incorporadoras do Brasil. De acordo com
Alves (2017) a construtora está presente em 16 estados do país, além da Argentina e Uruguai.
Após a abertura de seu capital para investimentos, a empresa teve um aumento considerável de
seu valor de mercado, o que condiz com o crescimento do setor à época.
A Even, segundo Ferronato (2010) é uma empresa fundada em 2002 como resultado da fusão de
empresas que já atuavam na área desde 1974. A empresa tem foco em empreendimentos
residenciais para os públicos acessível, emergente, de classes média e média-alta e em projetos
comerciais. A partir da abertura de capital em abril de 2007, a Companhia expandiu rapidamente
seus negócios e promoveu uma diversificação geográfica que possibilitou sua presença em
diversos Estados do Brasil.
A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. é uma construtora brasileira com sede em São
Paulo. A empresa constrói, incorpora e vende empreendimentos de médio e alto padrão,
residenciais e comerciais. Constituída como sociedade anônima em 31 de julho de 2006, tem
suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (EZTEC 2018).
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2. METODOLOGIA

A classificação deste trabalho, em relação a metodologia científica, é de uma pesquisa descritiva,
que segundo Raupp (2006) consiste em uma pesquisa que tem como principal finalidade
descrever as características de determinada população ou estabelecimento de relações entre os
fatores.
A população utilizada na pesquisa é composta pelas empresas que constam no setor de consumo
cíclicos da B3, subsetor de construção civil, segmento de incorporações, e pertencente ao índice
setorial IMOB.
Os dados de entrada para os cálculos dos indicadores econômico financeiros foram retirados das
demonstrações contábeis: balanço patrimonial e demonstração de resultado no exercício. E esses
documentos fiscais foram acessados através do site www.fundamentus.com.br, que os
disponibiliza para todas as empresas listadas na B3. Com estas demonstrações disponíveis, foi
utilizado o programa MS Excel para desenvolver planilhas para realizar os cálculos e elaborar as
figuras.

2.1. Indicadores de Liquidez

Considerando a lição de Garrinson e Noreen (2001), a liquidez deve ser compreendida como a
capacidade de um ativo ser transformado em dinheiro sem que haja perdas significantes em seu
valor.
A liquidez corrente foi calculada pela Eq. 1. Costa (2009) ressalta que este cálculo indica quanto
a empresa possui no Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante, de modo a
desvelar a capacidade de pagamento da empresa dos valores de curto prazo.

(1)

A liquidez seca foi definida pela Eq. 2. Segundo Assaf Neto (2015) a análise da liquidez seca
indica quanto a empresa dispõe a título de Ativo Circulante Líquido para cada R$ 1,00 de
Passivo Circulante, sendo um indicador econômico financeiro cujo objetivo é o mesmo da
liquidez corrente, excluindo os estoques do Ativo Circulante, evidenciando a capacidade de
pagamento em curtíssimo prazo.

(2)

A liquidez geral foi obtida a partir da Eq. 3. Segundo Costa (2009) indica quanto a empresa
possui de Ativo Circulante e Realizável à Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total, tendo
como objetivo a verificação da capacidade de pagamento, a partir da análise das condições totais
de saldos a receber e a realizar contra os valores a pagar, sempre considerando os saldos de curto
e longo prazo.

(3)

2.2. Indicadores de Endividamento

Tibúrcio (2012) leciona que este é um indicador financeiro que mede o grau de endividamento
da empresa, evidenciando se lança mão em maior ou menor quantidade dos recursos obtidos

www.fundamentus.com.br
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através de terceiros. César (2010) chama atenção ao fato de que a análise do endividamento de
uma empresa pressupõe atentar para questões como, por exemplo, se empresa recorre às dívidas
como forma de complementar se próprio capital, a fim de realizar aplicações no seu ativo,
estando-se diante de um tipo de endividamento considerado saldável; ou, se por outro lado, a
empresa recorre às dividas para conseguir adimplir outras dívidas vencidas, por exemplo,
empréstimos que se materializam verdadeiros ciclos viciosos que ameaçam a capacidade de
solvência da empresa e pode, inclusive levá-la a falência.
O endividamento geral foi obtido através da Eq. 4. A partir desta equação, tem-se que o
numerador corresponde a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, a longo prazo
da empresa, enquanto o denominador é o patrimônio líquido.

(4)

O cálculo do índice de endividamento oneroso de uma empresa, de acordo com Tibúrcio (2012),
tem como principal função determinar o quanto o endividamento gera de despesas financeiras
para a empresa, se comparado ao patrimônio líquido da organização. Tal índice foi obtido
através da Eq. 5.

(5)

O endividamento oneroso líquido, segundo Marion (2010, p. 48) tem o objetivo de medir o
endividamento, deduzindo as disponibilidades sobre o patrimônio líquido. Tal índice foi obtido a
partir da Eq. 6.

(6)

De acordo com Freitas (2015, p. 09) o endividamento oneroso líquido “é bastante útil nos casos
de empresas que têm baixo custo de captação, ou seja, captam de um lado e aplicam do outro,
gerando ganhos líquidos”.

2.3. Indicadores de Rentabilidade

Segundo Assaf Neto (2015), os resultados dos indicadores de rentabilidade são exibidos através
de porcentagem e revelam o retorno do investimento, sendo muito importantes para que a
empresa possa planejar o modo que poderá se expandir no mercado e obter a consolidação,
especialmente, no caso das incorporadoras de capital aberto, que devem representar aos
investidores excelentes oportunidades de rentabilidade para continuarem a se destacar na bolsa
de valores.
A margem bruta, segundo Falcão (2017), é o índice capaz de mensurar a rentabilidade do
negócio, de modo a revelar a porcentagem de lucro obtido a cada venda. Tal índice foi obtido a
partir da Eq. 7. A obtenção deste índice pode sinalizar ao gestor possíveis ajustes de estratégia no
negócio, na medida em que passará a conhecer quais os produtos que são considerados mais
rentáveis para a empresa.

(7)
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A margem LAJIR, de acordo com Assaf Neto (2015), é o indicador que revela o lucro antes de
juros e imposto de renda. Com a harmonização das leis contáveis brasileiras à legislação
internacional, tal indicador equivale à margem operacional, na medida em que é obtida através
da análise dos lucros da empresa antes de haver os descontos das despesas financeiras e dos
impostos. Tal indicador foi obtido através da Eq. 8. Marion (2010) enfatiza que a Margem
LAJIR é utilizada para medir o lucro operacional, pois leva em consideração apenas a dedução
das despesas administrativas e de vendas, de modo que as despesas financeiras são deduzidas na
sequência da demonstração de resultados.

(8)

A margem líquida foi obtida através da Eq. 9. De acordo com Marion (2010) trata-se de um
indicador que deve ser inserido na análise vertical da demonstração de resultados, de modo que
visa revelar o quanto a empresa consegue de lucro líquido, descontando-se os impostos e as
despesas financeiras do resultado operacional.

(9)

O ROE (Return On Equity), também denominado retorno sobre o patrimônio, é um indicativo de
rentabilidade que tem como objetivo mensurar o poder de ganho dos sócios das empresas. Foi
obtido a partir da Eq. 10, e Assaf Neto (2015) destaca que a partir do uso desta fórmula é
possível desvelar o retorno sobre o investimento, ou seja, a capacidade da empresa oferecer um
retorno aos investimentos oferecidos pelos acionistas

(10)

2.4. Indicadores de Atividade ou Giro

Conforme Cardoso (2003), os índices de atividade são importantes para o analista devido ao fato
que são capazes de imprimir dinamismo aos dados estáticos do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultados da empresa.
Estes indicadores demonstram o equilíbrio financeiro da empresa na administração do caixa
diante da interação entre estoque, clientes, fornecedores, bancos, governos, funcionários, e etc.,
impactando diretamente na necessidade de capital de giro para o funcionamento da empresa.
O prazo médio de recebimento (PMR), é o indicador que tem a função de indicar quanto tempo
em média à empresa demora a receber suas vendas diárias, de modo que quanto menor o tempo
melhor para a empresa.
Assaf Neto (2015) ressalta o fato de que este indicador representa um parâmetro do tempo que as
vendas da empresa demoram para se tornarem ativos na empresa, o que é imprescindível em
qualquer setor.
O prazo médio de recebimento, segundo Marion (2010), tem como objetivo evidenciar a
dinâmica operacional da empresa a partir dos dados do Balanço Patrimonial e da Demonstração
de Resultados. A obtenção destes indicadores sinaliza como as políticas de administração do
fluxo de caixa são operacionalizadas e mantidas continuamente, evidenciando a produtividade
dos ativos da empresa. O prazo médio de recebimento foi obtido a partir da Eq.11.

(11)
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O prazo médio de pagamento (PMP), de acordo com Hoinaski (2017, p.1) é o período médio
entre a data que uma compra foi realizada e o pagamento efetivo dela, determinado em dias.
A partir deste indicador é possível ao gestor visualizar o panorama dos pagamentos realizados
pela empresa, detectando a saúde do fluxo de caixa e a necessidade de capital de giro, sendo um
indicador que revelará a boa gestão financeira da empresa. O indicador prazo médio de
pagamento foi obtido a partir da Eq. 12. Hoinaski (2017) ressalta o fato de que apesar de ser um
indicativo que revela a relação entre a empresa e seus fornecedores, tal averiguação deve ser
realizada mensalmente, haja vista a importância do indicador para detectar possíveis situações de
risco financeiro para a organização.

(12)

O prazo médio de estoque (PME) é muito importante na medida em que os custos com produtos
em estoque geralmente são altos para as incorporadoras, influenciando o preço final dos
produtos, como bem ressalta Marion (2010). O índice de atividade denominado prazo médio de
estoque foi obtido pela relação entre o estoque e o custo de produto vendido a partir da Eq. 13.
Assaf Neto (2015) indica que o objetivo deste índice de atividade é justamente determinar o
tempo médio que os produtos ficam detidos em estoque em um determinado período, mas o
analista deve considerar desde o tempo de entrada da matéria prima até a saída do produto final
ao comprador.

(13)

O indicador de ciclo de caixa (CC), segundo Falcão (2017), é imprescindível para compreensão
da gestão financeira a curto prazo, o qual deve ser entendido como sendo o prazo que
compreende os períodos desde o pagamento dos fornecedores até o recebimento da venda do
produto final. Para calcular o CC foi utilizada a Eq. 14, e a partir desta é possível determinar o
tempo em que os recursos ficaram aplicados na empresa, de modo que, por inferência lógica,
quanto menor o índice de ciclo de caixa menor será o total aplicado em recurso na empresa.

(14)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos tópicos desta seção foi avaliada a evolução do comportamento dos indicadores econômicos
financeiros ao longo dos últimos anos. Os dados que serviram como base para o cálculo dos
respectivos indicadores foram retirados dos relatórios contábeis (Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado no Exercício) informados por cada empresa, e disponibilizados na
página eletrônica da bolsa de valores B3.
Os gráficos são formulados de forma que o valor do indicador seja apresentado no eixo Y, e o
período a que este valor se refere no eixo X. Com a intenção de dar mais clareza as informações
dos gráficos, e suavizar as curvas, optou-se pelo período semestral nos 10 (dez) anos entre
30/06/2007 e 30/06/2017.
São exibidos os resultados para 5 (cinco) grandes empresas do setor listadas no índice setorial
IMOB, três delas tem suas atividades focadas na construção para segmento de médio e alto
padrão (Cyrela, Even e Eztec), e as duas restantes focadas no padrão popular (MRV e
Direcional). Traçou-se uma curva (cor preta) com a média aritmética dos resultados dos
indicadores para se observar um comportamento médio destas incorporadoras.
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3.1. Indicadores de Liquidez

Abaixo é mostrada evolução do comportamento dos três indicadores de liquidez (corrente, seca e
geral), com suas respectivas mudanças diante de cenários econômicos diferentes no setor
imobiliário. A interpretação mais simplificada deste indicador é que quanto maior o valor, menor
o risco da empresa.
Analisando-se as informações do Fig. 1, observa-se que o indicador de liquidez corrente do setor
circula em torno do valor 3 (três) ao logo dos últimos anos, sendo a EZTEC a empresa que puxa
a média para cima devido ao seu valor de indicador ser bem maior que as outras empresas por
causa do seu elevado valor de estoque. Observa-se também que teve um aumento do valor deste
indicador na maioria das empresas a partir de 31/12/2016 devido ao não lançamento de novos
empreendimentos e acúmulo de recursos em caixa.

Fig 1: Liquidez por semestre

Analisando-se as informações do Fig. 2, observa-se que o indicador de liquidez seca possui
média do setor em torno do valor 2 (dois) ao longo dos últimos anos. Comparando-se com o
gráfico da Liquidez Corrente, observa-se que os indicadores tiveram um comportamento
semelhante ao longo do tempo, exceto para a EZTEC, demonstrando que esta possui um estoque
muito alto que foi responsável por esta diferença.

Fig 2: Liquidez seca por semestre
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Analisando-se as informações da Fig. 3, observa-se que o indicador de liquidez geral possui
média circulando em torno do valor 2,5 (dois e meio), sendo a maioria das empresas possui valor
do indicador em torno de 2 (dois), mas a EZTEC puxa a média para cima devido ao seu valor de
indicador ser bem maior que as outras empresas por causa do seu elevado valor de estoque.

Fig. 3: Liquidez geral por semestre

3.2. Indicadores de Endividamento

Nos parágrafos abaixo é mostrada evolução do comportamento dos três indicadores de
endividamento (oneroso, oneroso líquido e geral), com suas respectivas mudanças diante de
cenários econômicos diferentes no setor imobiliário. A interpretação mais simplificada deste
indicador é que quanto maior o valor, maior o risco da empresa.
Estudando as informações da Fig. 4, observa-se que houve um endividamento oneroso crescente
das empresas, com a tomada de recursos financeiros até o fim de 2012 com a euforia do mercado
imobiliário, e a média, das empresas estudadas, estabilizou nos últimos anos em torno do valor
de 0,6. A EZTEC tem tido um comportamento bem diferente das demais, com grau de
endividamento muito baixo.

Fig 4: Endividamento oneroso por semestre



Página 11 de 17

Estudando as informações da Fig. 5, observa-se que houve um comportamento muito semelhante
ao caso do endividamento oneroso líquido, e a média, das empresas estudadas, estabilizou nos
últimos anos em torno do valor de 0,3. A EZTEC tem tido um indicador negativo durante quase
todo o período devido à grande disponibilidade de caixa da empresa.

Figura 5: Endividamento oneroso líquido por semestre

Analisando a longo prazo, as empresas estudadas mantiveram este indicador de endividamento
geral próximo do valor 1 (um), excetuando-se a EZTEC com grau de endividamento próximo de
zero, conforme a Fig. 6.

Figura 6: Endividamento geral por semestre
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3.3. Indicadores de Rentabilidade

Nos parágrafos abaixo é mostrada evolução do comportamento dos quatro indicadores de
rentabilidade (Margem Bruta, Margem EBIT, Margem Líquida, e ROE), com suas respectivas
mudanças diante de cenários econômicos diferentes no setor imobiliário. A interpretação mais
simplificada deste indicador é que quanto maior o valor, menor o risco da empresa.

Observa-se através da Fig. 7 o comportamento deste indicador nas incorporadoras
estudadas, sendo a média com valor em torno de 30%.

Figura 7: Margem bruta por semestre

Estudando as informações da Fig. 8, observa-se uma queda significativa na margem operacional
das empresas estudadas a partir de 2015, ano em que ficou evidenciada a crise imobiliária no
Brasil. Chama-se atenção, em uma análise vertical, a baixa margem operacional da empresa
EZTEC comparada com a margem bruta a partir de 2015, evidenciando problemas no
desempenho operacional desta empresa. Observa-se também pelo gráfico que as empresas
Cyrela, Even e Direcional tem resultados negativos.

Figura 8: Margem EBIT por semestre
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Através da Fig. 9, observa-se que a média da margem líquida tem um comportamento muito
semelhante da margem EBIT, ou seja, queda forte a partir de 2015 devido à crise. As empresas
com resultados negativos na margem ebit, continuaram com este resultado negativo. A MRV
teve seu resultado constante. A EZTEC chama a atenção por ter uma margem líquida maior que
a margem EBIT, evidenciando receitas financeiras devido a aplicações dos recursos disponíveis
em caixa.

Figura 9: Margem líquida por semestre

O indicador ROE, observado na Fig. 10, que fornece a informação sobre a rentabilidade sobre o
capital dos acionistas, revela a queda dos resultados a partir de 2015 chegando a resultados
negativos para as empresas Cyrela, Even e Direcional. A empresa EZTEC vem em queda desde
o início de 2014, e nos últimos dois anos tem trazido baixa rentabilidade ao capital dos sócios
apesar da margem líquida alta.

Figura 10: ROE por semestre
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3.4. Indicadores de Giro ou Atividade

Estes indicadores permitem um melhor entendimento sobre fatores que impactam a necessidade
de capital de giro da empresa.

O indicador PMR, Fig. 11, fornece a informação de quantos dias, em média, a empresa recebe
dos seus clientes. Observa-se que a partir de 2015 este prazo tem aumentado para a todas as
empresas estudadas exceto a MRV que diminuiu.

Figura 11: PMR por semestre

O indicador PMP fornece a informação de quantos dias, em média, a empresa leva para pagar
seus fornecedores. Observa-se pela Fig. 12 que o PMP das empresas tem–se mantido constante
durante o período estudado.

Figura 12: PMP por semestre

O indicador PME mostra em dias quanto tempo a empresa passa com estoque. Logo por
consequência, quanto maior o tempo, mais dificuldade a empresa tem de vender o estoque de
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produtos. Nota-se pela Fig. 13 que a partir de 2015, com a crise imobiliária, as empresas
estudadas tiveram dificuldade para vender as unidades, com destaque para a EZTEC.

Figura 13: PME por semestre

O indicador de Ciclo de Caixa permite o cálculo do prazo médio que o recurso da empresa fica
comprometido com o ciclo operacional. Na comparação com empresas do mesmo setor, um
menor ciclo de caixa significa uma melhor otimização do capital no ativo circulante. Observa-se
pelo gráfico 14 que exceto a MRV, as empresas tiveram um aumento no ciclo de caixa desde
2015, especialmente a EZTEC, evidenciando a dificuldade de vender os estoques.

Figura 14: Ciclo de Caixa por semestre

4. CONCLUSÃO

Estudando-se os indicadores de liquidez, observa-se que a média dos indicadores das empresas
estudadas se manteve constante em bons níveis nos últimos anos, sendo a EZTEC a empresa que
tem melhores indicadores por causa do seu elevado valor de estoque, informação evidenciada
pela diferença entre a liquidez corrente e a seca.
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Através dos indicadores de endividamento, observa-se que houve um endividamento crescente
das empresas, com a tomada de recursos financeiros até o fim de 2012 com a euforia do mercado
imobiliário, depois deste período, até o momento, houve uma estabilização destes indicadores. A
EZTEC tem tido um comportamento bem diferente das demais, com grau de endividamento
muito baixo tanto a curto quanto a longo prazo.
O estudo dos indicadores de rentabilidade proporcionou a observação da queda significativa
destes indicadores a partir de 2015, ano em que ficou evidenciada a crise imobiliária no Brasil,
chegando a situação em que Cyrela, Even e Direcional obtiveram resultados negativos. Chama-
se atenção, em uma análise vertical, a baixa margem operacional da empresa EZTEC comparada
com a margem bruta a partir de 2015, evidenciando problemas no desempenho operacional desta
empresa, mas a margem líquida é maior que a margem EBIT, evidenciando receitas financeiras
devido a aplicações dos recursos disponíveis em caixa. O indicador ROE mostra que a MRV
possui a maior rentabilidade, para o capital dos acionistas, entre as empresas estudadas.
Os indicadores de atividade ou giro, demonstraram, claramente, o impacto da crise imobiliária
no setor da construção civil, elevando o PMR e PME como consequência da falta de crédito para
consumidores e excesso de estoque devidos a alta oferta de imóveis em anos anteriores. Exclui-
se deste comportamento característico de crise a empresa MRV que manteve o ciclo de caixa
constante durante os anos, combatendo o aumento do PME com a diminuição do PMR.
Em resumo, analisando todos os indicadores em conjunto observou-se no comportamento destes
a característica típica e esperada para um cenário de crise no setor imobiliário nas empresas
estudadas, com diminuição de indicadores de rentabilidade, e aumento do prazo médio de
estoque e de recebimento de clientes.
Como sugestão para trabalhos futuros, recomendo uma correlação desses indicadores com
índices de desempenho da indústria da construção civil, estudo de indicadores que levam em
consideração o fluxo de caixa, correlação dos indicadores com índices de mercado (múltiplos), e
cálculo de custo de capital próprio das empresas.
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