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Resumo 
 
Com a crescente competitividade dos mercados, os sistemas de avaliação de 
desempenho organizacional e as informações advindas da contabilidade vêm se 
tornando cada vez mais relevantes para a análise estratégica das empresas e para a 
tomada de decisão gerencial. Faz-se relevante, porém, que modelos integrados 
possam dimensionar a eficiência técnica relativa e guiar a avaliação de desempenho 
econômico-financeiro das empresas e dos setores, como o de construção civil, 
oferecendo-lhes condições de monitorar, comparar e corrigir suas estratégias 
geradoras de valor. O entendimento dessas questões, porém, ainda está por 
acontecer em profundidade, especialmente no Brasil. Reconhecendo e explorando 
essa lacuna de investigação, esta pesquisa teve como objetivo analisar o 
desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às companhias do 
setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos de valor 
econômico adicionado (EVA®), por meio da Data Envelopment Analysis (DEA). Com 
base nas teorias de finanças e contabilidade, procedeu-se a um estudo de caso 
descritivo, aplicado, quantitativo e qualitativo na Direcional, complementado por um 
estudo no setor de construção civil da BM&FBOVESPA. Além do processamento 
das variáveis formadoras da árvore de criação de valor econômico pela DEA, que 
resultou na apresentação de escores de eficiência das empresas no período de 
2010 a 2016, foram realizados também testes estatísticos e uma pesquisa de campo 
por meio de entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise documental. 
Os resultados evidenciaram que não há relação significativa entre o EVA® e a 
eficiência técnica relativa das companhias, apurada pela DEA-VRS-I. Na análise do 
EVA® como métrica de criação de valor e base de avaliação do escore de eficiência 
técnica relativa, percebeu-se que a Direcional, EZTEC, MRV e CR2 foram as 
empresas consideradas eficientes nos sete exercícios analisados. A análise do 
desempenho econômico-financeiro (lucratividade, rentabilidade e criação de valor) 
no setor de construção civil revelou que as empresas EZTEC, Helbor, Trisul e 
Direcional foram aquelas com melhor desempenho no período analisado. A 
percepção dos entrevistados confirmou que estas quatro últimas empresas, nessa 
ordem, foram as mais efetivas. Em síntese, os resultados da pesquisa apresentaram 
a DEA como ferramenta complementar à análise de desempenho econômico-
financeiro tradicional, oferecendo um “caminho a ser seguido”: seja de forma 
integral, se estiver alinhado com as estratégias e tecnologia da organização; ou de 
forma parcial, quando é conveniente estabelecer estratégias paralelas ao sugerido 
pelos peers de referência. Os resultados observados na comparação da Direcional 
com o setor de construção civil, embora não possam ser indiscriminadamente 
generalizados, trazem significativas contribuições à teoria e prática gerencial, 
revelando que a DEA pode ser usada como parte de um modelo integrado com 
outras métricas como o EVA® para dimensionar a eficiência técnica relativa e guiar 
a avaliação de desempenho econômico-financeiro das empresas em relação a seus 
setores. Nesse sentido, os achados ressaltam a contribuição e a inovação 
proporcionadas pela pesquisa, oferecendo, com isso, uma oportunidade de 
benchmarking competitivo que pode e deve ser usado por analistas, gestores e 
empresários em empresas ou situações similares para avaliar comparativamente o 
desempenho e a criação de valor das empresas e setores. 

Palavras-chave: Estratégias Corporativas. Análise Envoltória de Dados (DEA). 
Valor Econômico Adicionado (EVA®). Avaliação de Desempenho. Teorias de 
Finanças e Contabilidade. 



 

 

Abstract 
 
With the growing competitiveness of markets, evaluation systems of organizational 
performance, and of information from accountancy records is becoming increasingly 
relevant for the strategic analysis of companies and managerial decision-making. It is 
important, however, that integrated models be able to dimension the relative 
technical efficiency and guide the evaluation of economic-financial performance of 
companies and of industries, such as that of civil construction, offering them the 
means of monitoring, buying and correcting their value generating strategies. The 
importance of these questions, however, has still to be appreciated in depth, 
especially in Brazil. Recognizing and exploring this investigation gap, the research 
described in this dissertation had as its objective the analysis of the economic-
financial performance of Direcional comparing to companies in the civil construction 
industry listed in BM&FBOBESPA, in terms of economic value added (EVA®), 
through data envelopment analysis (DEA). Based on the theories of finance and 
accounting, a quantitative and qualitative applied descriptive case study was carried 
out in Direcional, complemented by a study in the civil construction sector of 
BM&FBOVESPA. In addition to the processing of the variables forming the economic 
value creation tree by DEA, which resulted in the presentation of efficiency scores for 
companies in the period from 2010 to 2016, statistical tests were also carried out, 
and a field survey conducted using semi-structured interviews, direct observation and 
documentary analysis. The results showed that there is no significant relation 
between the EVA® and the relative technical efficiency of companies, as calculated 
by the DEA-VRS-I. In the analysis of the EVA® as a value creation metric and basis 
for the evaluation of the relative technical efficiency score, it was found that 
Direcional, EZTEC, MRV and CR2 were the companies considered efficient in the 
seven exercises analysed. The economic-financial performance analysis (profitability, 
corporate return and value creation) in the civil construction industry revealed that the 
companies EZTEC, Helbor, Trisul and Direcional were those with the best 
performance in the period analysed. The perception of the interviewees confirmed 
that these last four companies, in the same order, were the four most effective. In 
sum, the results of the research presented the DEA as a complementary tool in the 
analysis of traditional economic-financial performance, providing a ‘path to be 
followed’: either integrally, if it is in alignment with the strategies and technology of 
the organization; or partially, when it is convenient to establish parallel strategies to 
those suggested by the reference peers. The set of results observed, in the 
comparison of Direcional with the civil construction industry, although they cannot be 
indiscriminately generalized, provide a significant contribution to the theory and 
practice of management, revealing that DEA can be used as part of an integrated 
model with other metrics such as that EVA® to dimension the relative technical 
efficiency and guide the evaluation of the economic-financial performance of 
companies in relation to their industries. In this sense, the findings highlight the 
contribution and innovation proportioned by the research, offering, with this, an 
opportunity of competitive benchmarking that can and should be used by analysts, 
managers and businesspeople in companies or similar situations to evaluate 
comparatively the performance and value generation of companies and industries. 
 
Keywords: Corporate Strategy. Data Envelopment Analysis (DEA). Economic Value 
Added (EVA®). Performance Evaluation. Theories of Finance and Accounting. 
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1 Introdução 

 

Com a crescente competitividade dos mercados, decorrente da globalização 

econômica e do crescente processo de inovação tecnológica, os sistemas de 

avaliação de desempenho vêm se tornando cada vez mais relevantes, sendo 

fundamentais para a análise estratégica das empresas, especialmente quando 

geram informações para a tomada de decisão gerencial (Aguiar, 2015; Dutra, Ripoll-

Feliu, Fillol, Ensslin & Ensslin, 2015; Fathabadi, Fathi & Damiri, 2014; Teixeira & 

Amaro, 2013). Nesse sentido, as informações advindas da contabilidade vêm 

ganhando destaque, crescendo em termos de interesse e importância ao longo do 

tempo com índices do desempenho econômico-financeiro organizacional (Aguiar, 

2015; Barbosa 2010; Francisco, 2014). Faz-se relevante, porém, que novas 

ferramentas sejam desenvolvidas e/ou aprimoradas, visando possibilitar a avaliação 

do desempenho econômico-financeiro das empresas e oferecendo-lhes condições 

de monitorar, comparar e corrigir suas estratégias geradoras de valor. 

 

A informação sobre o desempenho pode redundar em vantagem competitiva por 

meio da análise adequada do cenário em que a organização está inserida e da 

gestão das alterações macroambientais (Borges, Benedicto & Carvalho, 2014). Em 

tal perspectiva, a literatura contemporânea (e.g. Borges et al., 2014; Costa, Batista & 

Almeida, 2015; Macedo, Corrar & Siqueira, 2012; Munaretto & Corrêa, 2016; Souza, 

Ensslin & Gasparetto, 2016) acentua que a avaliação de desempenho tornou-se 

essencial para o monitoramento e controle dos resultados corporativos, 

possibilitando a adoção e implementação de novas estratégias para obter vantagens 

competitivas. 

 

Em geral, conforme Saurin, Lopes e Costa (2010), a estratégia utilizada nas 

organizações que conseguem adicionar valor em determinado período consiste em 

empregar seus recursos da melhor forma possível na obtenção de seus resultados, 

superando a taxa mínima de atratividade requerida por acionistas e credores. 

 

Cabe salientar que um modelo de medição de desempenho exerce papel 

fundamental nas organizações, uma vez que é uma importante ferramenta para a 

administração da estratégia, para o monitoramento e controle do desempenho, além 
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de proporcionar parâmetros de comparação entre empresas concorrentes e 

subsidiar a escolha de benchmarks (Munaretto & Corrêa, 2016), sendo uma questão 

fundamental para as teorias de finanças, contabilidade e gestão. 

 

A avaliação de desempenho caracteriza-se por diversas dimensões e, entre elas, 

encontra-se a dimensão econômico-financeira, imprescindível para a tomada de 

decisões, bem como para o planejamento estratégico, como afirmam Borges et al. 

(2016) e Souza et al. (2016). Na verdade, as informações oriundas dos 

demonstrativos contábeis (DC) possibilitam avaliar o desempenho econômico-

financeiro, com o objetivo de apresentar aos administradores das organizações 

informações que auxiliem no processo de tomada de decisões (Vieira, Lagioia 

Santos, Fernandes, & Lemos, 2014). Assim, as informações advindas da 

contabilidade vêm ganhando destaque na ótica da teorética de finanças e 

contabilidade. Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), em particular, a 

contabilidade tem evoluído no sentido de prover informações cada vez mais 

comparáveis, tempestivas, compreensivas, relevantes e cabíveis a seus usuários, 

predominando pela representação fidedigna e pela verificabilidade. 

 

Muitas empresas utilizam sistemas de avaliação de desempenho tradicionais, nos 

quais predominam índices de caráter contábil. De acordo com Rocha (2003), as 

empresas carecem ser avaliadas pela combinação de métodos objetivos e 

subjetivos, proporcionando mais precisão no entendimento global da situação das 

mesmas e possibilitando adequada tomada de decisão, garantindo, igualmente, a 

sua continuidade. Faz-se necessário, porém, que novas ferramentas sejam 

desenvolvidas e/ou aprimoradas de forma a subsidiar as decisões tomadas a partir 

de índices de natureza econômico-financeira. O ideal seria alcançar o que muitos 

autores consideram como “caráter multicriterial”, em linha com o que preconizam 

Brito e Vasconcelos (2005), que consideram que a utilização de um único critério de 

avaliação de desempenho não demonstra todo o contexto da organização. Esses 

autores ressaltam a necessidade de avaliações multicriteriais, a fim de atender aos 

stakeholders e seus interesses. Souza et al. (2016) complementam que uma análise 

integrada de índices de desempenho traz melhor compreensão sobre a realidade 

das empresas, sob o enfoque de seus diversos aspectos. 
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Em geral, espera-se que a análise do desempenho das organizações seja pautada 

nos conceitos de eficiência e eficácia, de acordo com Prabowo & Cabanda (2005). A 

eficiência está relacionada ao que foi produzido, com o que poderia ser produzido, 

enquanto a eficácia está relacionada ao alcance do que se visa atingir, sem levar em 

conta os recursos utilizados (Ferreira & Gomes, 2009). 

 

Nascimento (2011) destaca que uma tomada de decisão deve estar fundamentada 

em ampla variedade de índices e métricas eficientes, que direcione as empresas 

para as melhores decisões. Todavia, Gonçalves (2012) salienta que os métodos de 

mensuração devem ser selecionados conforme o contexto e com o que se propuser 

a analisar. 

 

Nesse ensejo, a moderna teoria de finanças empresariais descarta a postura 

convencional da busca do lucro e rentabilidade, cedendo espaço a uma gestão 

voltada para a riqueza dos acionistas, como ponderam Fathabadi et al. (2014). Tais 

autores afirmam que medidas tradicionais de desempenho não são favoráveis para 

assegurar a continuidade das companhias, porque ignoram os custos para suportar 

as fontes de capital, enquanto trabalhar com métricas que traduzam valor passa a 

ser questão de sobrevivência do negócio. 

 

A criação de valor ganhou destaque na teoria de finanças a partir do momento em 

que as empresas foram pressionadas pelo mercado a acompanhar os concorrentes 

e ter condições de gerar riquezas superiores ao mesmo, sendo forçadas a 

desenvolverem novas métricas de desempenho, conforme Young & O´Byrne (2003). 

Os referidos autores argumentam que alguns administradores ainda não dispõem 

das ferramentas de diagnóstico necessárias e falta-lhes linguagem de criação de 

valor. De fato, com a competitividade acirrada, o mercado vem demandando 

ferramentas que ajudam a analisar e a medir a criação de valor.  

 

De acordo com Diláscio (2006), o EVA® (do inglês, economic value added) é uma 

excelente alternativa para suprir tal demanda gerencial, principalmente se essa 

métrica estiver vinculada à árvore de criação de valor. Os índices que compõem o 

valor econômico adicionado ou destruído por uma organização podem ser 

representados graficamente por meio da árvore de criação de valor. Tal instrumento 
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propicia facilidade no entendimento das informações, uniformidade de critérios, 

acompanhamento de situações e otimização de resultado. De acordo com o 

mencionado autor, para a elaboração da árvore de criação de valor, deve-se ter 

profundo conhecimento da empresa e do ambiente em que a mesma se insere, que, 

no trabalho em pauta, se volta para as companhias do setor de construção civil. 

 

1.1 Tema e problema 

 

Na crescente competitividade e pressão por resultados, encontra-se o setor de 

construção civil, que detém significativa parcela do Produto Interno Bruto (PIB), 

contribuindo na geração de empregos e atuando como importante instrumento no 

desenvolvimento do país, no que diz respeito aos enfoques social e econômico, 

conforme destaca a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2016).  

 

A indústria da construção civil no Brasil fora caracterizada como de alto desempenho 

entre os anos de 2004 e 2013, segundo a CBIC (2016), evidenciando, com isso, 

eficácia e eficiência na aplicação de recursos nesse período. Todavia, em anos 

recentes, o setor vem passando por uma recessão decorrente da crise na economia. 

A referida câmara preconiza que assegurar a eficiência das companhias de 

construção civil é tarefa de suma importância, enfatizando que, embora o setor ainda 

esteja em fase de readaptação em razão da contração da economia, o país ainda 

possui déficit na habitação, indicando espaço para crescimento futuro em bases 

bastante otimistas. Isso porque, de acordo com Fries, Rodrigues e Chiristmann 

(2015), a migração de pessoas da área rural para as áreas urbanas já fornece 

indícios de recuperação e pode gerar, em um futuro próximo, uma nova ascensão do 

setor. Segundo os dados oficiais da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 

2015), no entanto, o atual cenário vivenciado pelo setor (entre os anos de 2014 a 

2017) caracteriza-se pela queda no nível de empregos, elevação da carga tributária 

e taxas de juros, aumento no preço de matérias-primas e acesso dificultado ao 

crédito. Esse conjunto de fatores faz com que o foco dos negócios se direcione, 

cada vez mais, para a eficiência e eficácia no uso dos recursos disponíveis. 

 

Uma das ferramentas desenvolvidas para determinar a eficiência de unidades 

produtivas e que vêm sendo utilizadas nos últimos anos para avaliação de 
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desempenho econômico-financeiro das organizações é a análise envoltória de 

dados (DEA – do inglês Data Envelopment Analysis). Segundo Mello, Meza, Gomes 

e Biondi (2005), apesar de, originalmente, essa ferramenta ter sido desenvolvida 

para um ambiente de produção, com inputs e outputs, ela pode ser usada para 

medir o desempenho, buscando estabelecer relativa avaliação das unidades 

avaliadas e estabelecer benchmarkings para as mesmas, compreendendo aspectos 

financeiros e não financeiros. 

 

Para Macedo et al. (2012), a avaliação de desempenho é uma das alternativas que 

trazem grandes benefícios para as organizações, visto que se pode fornecer 

informações importantes para que ações preventivas e/ou corretivas sejam tomadas, 

além de estabelecer esses benchmarks entre elas. Para o autor, é necessário o uso 

de tipos variados de medidas para avaliar o desempenho de uma organização, 

sendo recomendável utilizar metodologias que consolidem os resultados em 

diversas perspectivas. Contudo, utilizar ferramentas como a DEA para analisar a 

eficiência da geração de valor (eficácia) das empresas é uma questão que ainda 

está por ser compreendida em profundidade, especialmente no setor de construção 

civil e/ou na realidade brasileira. 

 

Diante do exposto, reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, a 

pesquisa ora descrita se dedica à análise do desempenho econômico-financeiro das 

companhias do setor de construção civil listadas na Bolsa de Valores Mercado e 

Futuro de São Paulo (BM&FBOVESPA). Como objeto de estudo escolheu-se a 

Direcional, empresa de capital aberto listada no Novo Mercado desde 2009, com 35 

anos de mercado, sendo uma das maiores empresas de construção civil no Brasil – 

que será analisada em relação ao setor. O critério de avaliação adotado foi a análise 

dos índices que formam a árvore de criação de valor, resultando no EVA®. Esses 

índices citados serão processados pela DEA, de forma a ser apresentado um único 

índice como medida de eficiência, sendo também calculado o EVA® de todas as 

companhias do setor, como medida de eficácia das mesmas. Combinado às duas 

medidas, em simultâneo, obtém-se a efetividade organizacional.  

 

Nesse ensejo, buscou-se analisar a efetividade econômico-financeira da Direcional 

em relação às empresas de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos 
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de valor adicionado (EVA®) –, que é uma das principais medidas de eficácia –, por 

meio da DEA, que, por sua vez, é uma das principais medidas de eficiência. Na 

pesquisa, utiliza-se a DEA como uma ferramenta gerencial para ajudar a comparar a 

criação de valor da Direcional em relação às companhias do setor de construção 

civil listadas na BM&BOVESPA. Assim, emerge a seguinte questão de pesquisa: 

qual o desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às companhias 

do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos de valor 

adicionado (EVA®), avaliado por meio da DEA? 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às 

companhias do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos de 

valor econômico adicionado (EVA®), avaliado por meio da Data Envelopment 

Analysis (DEA). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar o desempenho econômico-financeiro (em termos de lucratividade e 

rentabilidade) das companhias do setor de construção civil brasileiras listadas 

na BM&FBOVESPA. 

b) Verificar a criação de valor econômico das companhias do setor de 

construção civil brasileiras listadas na BM&FBOVESPA.  

c) Descrever e discutir a efetividade das companhias do setor de construção civil 

brasileiro listadas na BM&FBOVESPA no período de 2010 a 2016 em termos 

de criação de valor, por meio da DEA. 

d) Analisar a percepção dos dirigentes, gestores e analistas da Direcional sobre 

o desempenho financeiro e a criação de valor dessa empresa em relação ao 

setor de construção civil brasileiro. 
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1.3  Justificativa e relevância do estudo 

 

A justificativa de uma pesquisa advém de suas contribuições para a sociedade 

(Jordão & Casas Novas, 2013; Jordão, Souza & Avelar, 2014). Pelo prisma 

acadêmico, a pesquisa descrita nesta dissertação contribui para ampliar o 

entendimento do tema, demonstrando o potencial da aplicação da DEA como 

técnica complementar à avaliação do desempenho econômico-financeiro tradicional. 

Nesse ensejo, vem ao encontro das necessidades práticas do mercado que, muitas 

vezes, tem sido forçado a analisar e classificar as organizações apenas por métricas 

convencionais com alcance limitado. Em muitas ocasiões os analistas não 

conseguem classificar as empresas dentro de um setor, em termos de criação de 

valor econômico. Essa questão desperta significativo interesse acadêmico, 

especialmente porque, curiosa e paradoxalmente, o EVA® foi e tem sido 

considerado pela literatura e pelo mercado como uma das principais e mais 

completas medidas de desempenho econômico-financeiro empresarial. 

 

Adicionalmente, a análise do desempenho econômico-financeiro das organizações é 

fator que motiva o interesse nos stakeholders, considerando que existem aspectos 

internos e externos à organização que são identificados como determinantes na 

tomada de decisão. Isso implica a necessidade de se buscar, cada vez mais, 

técnicas objetivas que possibilitem comparações multicriteriais entre as mesmas. 

Nas empresas de construção civil, em particular, esse desafio é ampliado, pois o 

setor vem de um período de alto crescimento, entre 2004 e 2013, acima do PIB 

nacional, mas que, a partir de 2014, com a recessão da economia, vem enfrentando 

grande retração – evidenciando a necessidade de ferramentas adicionais para 

análise das estratégias financeiras das empresas. Teoricamente, esta pesquisa se 

justificou pela inovação trazida pela proposta multicriterial de análise de 

desempenho econômico-financeiro desenvolvida, aplicada e validada, sendo 

considerada, na visão dos respondentes, uma forma mais abrangente e consistente 

de analisar os índices do setor de construção civil, que, nesse caso, foram 

processados por meio da DEA. 

 

Neste estudo foram analisadas as demonstrações contábeis (DCs) dos exercícios 

sociais de 2010 a 2016 de 15 empresas do setor de construção civil listadas na 
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BM&FBOVESPA classificadas no Novo Mercado no segmento de edificações. Essa 

análise foi complementada por um estudo de caso na Direcional. O intuito foi 

averiguar seu desempenho econômico-financeiro e identificar as companhias que 

poderiam ser benchmarks para as demais. Esse processo de comparação entre a 

empresa e o setor, sob o prisma gerencial, revelou-se extremamente relevante pelos 

respondentes, considerando que muitas companhias, como as do setor de 

construção civil, carecem de novas metodologias de avaliação de seu desempenho 

– com o objetivo de auxiliar em seu planejamento estratégico e financeiro e, ao 

mesmo tempo, indicar os níveis de eficiência ou ineficiência relativos.  

 

Essas questões trazem profundas e significativas implicações para a prática 

gerencial, oferecendo às empresas “um caminho” para a melhoria de seu 

desempenho, gerando, assim, um processo de benchmarking competitivo para 

outras organizações em setores ou em situações similares. Além dessas implicações 

práticas e da inovação supramencionada, a relevância da pesquisa descrita neste 

trabalho é ampliada em função de suas contribuições para o desenvolvimento de 

aplicações da teoria de finanças sobre as informações advindas da contabilidade, 

pela proposição e uso de uma metodologia multicriterial diferenciada para avaliação 

de desempenho econômico-financeiro, em que se dimensiona o EVA® a partir da 

aplicação da árvore de criação de valor, ao mesmo tempo em que se trabalha com a 

DEA para análise setorial comparada com um estudo de caso específico – questão 

cujo entendimento ainda é incipiente na literatura internacional e que carece ser 

amplamente desenvolvida em economias emergentes, como no caso do Brasil. 

 

Assim, além de todas as contribuições esperadas pela realização da pesquisa, 

espera-se que a mesma possa estimular que o pesquisador adquira novos 

conhecimentos que contribuam positivamente para seu crescimento pessoal e 

profissional. 

 

1.4  Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O 

primeiro se destina a apresentar o tema em estudo, sua contextualização e as 

proposições da pesquisa. O segundo aborda as quatro perspectivas do referencial 
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teórico: a avaliação e mensuração do desempenho; a árvore de criação de valor; o 

modelo da Data Envelopment Analysis; e o desempenho financeiro e a criação de 

valor na construção civil. O terceiro capítulo descreve a metodologia de pesquisa 

utilizada. O quarto apresenta a análise e discussão dos resultados, sob a luz do 

referencial teórico adotado. O quinto capítulo traz um conjunto de conclusões e 

recomendações, para se alcançar a completude da pesquisa. 
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2 Avaliação de Desempenho, Data Envelopment Analysis e Criação de Valor 

na Construção Civil 

 

No capítulo anterior fez-se a contextualização do assunto em pauta, bem como da 

conjuntura atual relacionada ao tema. Inicialmente, foram apresentados o problema 

de pesquisa, as justificativas, sua relevância, bem como os objetivos geral e 

específicos que norteiam a presente dissertação. Neste capítulo, busca-se discutir a 

plataforma de sustentação teórica que orienta a condução do trabalho ora 

apresentado e dá suporte aos temas atinentes à avaliação de desempenho, DEA e a 

criação de valor na construção civil. 

 

2.1 Avaliação de desempenho 

 

A partir da abertura dos mercados, o número de usuários de uma mesma 

organização aumentou consideravelmente, sendo cada grupo caracterizado por 

interesses e necessidades informacionais específicos. Sob o prisma da teoria da 

contabilidade, esses interesses são, segundo Aguiar (2015), atendidos normalmente 

por meio da análise das DCs, sendo que as mesmas precisam ser analisadas 

segundo a necessidade de cada usuário, extraindo-se as informações que embasem 

seus processos de tomada de decisão. Bortoluzzi, Ensslin, Lyrio e Ensslin (2011) 

afirmam que, apesar das limitações, a técnica de análise das DCs ainda é a forma 

mais comum de avaliar o desempenho econômico-financeiro das companhias. 

Kassai (2002) menciona como limitação do uso de medidas tradicionais o caráter 

univariado da informação, no qual somente duas dimensões da empresa estão 

representadas – numerador e denominador. 

 

As críticas de que as DCs só apresentam informações ex post facto e não revelam o 

real valor da organização, pondera Rocha (2003), não têm amparo na teorética 

contábil, enfatizando que o mais importante é ter conhecimento sobre o que está 

sendo informado para, baseado na informação, fazer avaliações de desempenho e 

prospecções que serão a base para o planejamento de curto e longo prazo. 

Entretanto, esse autor recorda que as empresas precisam ser avaliadas não 

somente por meio de medidas quantitativas usadas nas informações contábeis, mas 
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também por medidas qualitativas. Segundo o autor, tal combinação traz mais 

precisão à tomada de decisões adequadas e eficientes. 

 

A avaliação de desempenho surgiu da necessidade dos stakeholders de 

acompanhar a evolução ou involução de sua empresa, além de proporcionar 

parâmetros de comparação entre empresas concorrentes e identificar, entre várias 

características, a situação em que a companhia se encontra em determinado 

período (Duarte & Lamounier, 2007). Busca-se, por meio da avaliação do 

desempenho, fornecer informações e direcionamentos relevantes para que medidas 

de prevenção e/ou correção sejam efetuadas (Macedo et al., 2012). Dutra et al. 

(2015, p. 246) definem avaliação de desempenho como: 

 

O processo para construir conhecimento no gestor, sobre um contexto 
específico que deseja avaliar, por meio de atividades que identificam, 
organizam, mensuram, ordinal e cardinalmente, os objetivos que possibilitam 
ao gestor identificar as consequências das ações para melhoria no 
desempenho (Dutra et al., 2015, p. 246). 

 

Na teoria gerencial moderna, autores como Kaplan e Norton (1997) destacam que a 

avaliação de desempenho é um elemento essencial para a gestão do desempenho 

da empresa, pois fornece informações que ajudam no planejamento e controle dos 

processos gerenciais, possibilitando, ainda, o monitoramento e o controle dos 

objetivos e metas estratégicas. 

 

Cumpre observar que a seleção ou a construção do sistema de avaliação de 

desempenho deve permitir a incorporação de métricas alinhadas aos objetivos e à 

estratégia da empresa. Isso possibilitará que o resultado desejado seja alcançado. 

Para isso, os gestores devem identificar e evidenciar as características, a cultura e 

as estratégias da organização a fim de identificar quais métricas podem promover, 

ou não, o alcance das metas estabelecidas (Souza et al., 2016). Portanto, é 

essencial estabelecer critérios e medidas adequadas de desempenho para revelar o 

verdadeiro resultado dos negócios e a geração de valor organizacional. 

 

 

 



30 

 

2.2 Mensuração de desempenho 

 

Segundo Araújo e Assaf Neto (2003), com o alto número de decisões que as 

empresas necessitam tomar no seu dia a dia, é extremamente importante maximizar 

suas riquezas e minimizar os recursos empregados, tornando-se cada vez mais 

complexas as técnicas de gestão. Nesse sentido, tem sido demandado um 

aprimoramento contínuo dos métodos de avaliação de desempenho. Esses autores 

comentam que diversos métodos têm sido criados numa forma de gestão orientada 

para a eficácia dos recursos das companhias. Sallaberry (2012) complementa que, 

com a restruturação constante já incorporada no cotidiano das empresas, promove-

se a busca de posturas gerenciais, além de eficazes, eficientes, pois como os 

recursos são escassos, busca-se melhorar o desempenho em maior grau do que os 

recursos empregados. 

 

A avaliação de desempenho das organizações normalmente é realizada por meio da 

análise das DCs. Hendricksen e Van Breda (1999) reconhecem que somente as 

informações fornecidas pelos relatórios contábeis não são suficientes para que se 

possa ter uma visão do desempenho geral das empresas. Entretanto, a teoria da 

contabilidade preconiza que as informações contábeis são imprescindíveis em 

qualquer tipo de avaliação empresarial, necessitando, por vezes, ser 

complementadas por informações não financeiras para que venham agregar 

informações, potencializando a tomada de decisão. 

 

Apesar de cada vez mais se dar mais importância aos fatores não financeiros 

ligados às organizações e ao seu sucesso, a avaliação do desempenho financeiro 

nas entidades é uma das perspectivas mais importantes na avaliação do seu 

desempenho, uma vez que se sintetiza o impacto de todas as decisões de gestão na 

capacidade de criação de valor (Teixeira & Amaro, 2013). 

 

Krauter e Souza (2007) destacam a existência de várias medidas de desempenho, 

sendo que aquela a ser selecionada pela organização depende da finalidade da 

informação almejada. Afirmam também que várias empresas fazem uso de mais de 

um tipo de métrica, com o objetivo de atender a diferentes propósitos. Costa (2003) 

acredita que um sistema de medição de desempenho é constituído por uma série de 
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medidas utilizadas para quantificar a eficiência ou a eficácia de um processo. A 

eficácia relaciona-se ao alcance da meta, enquanto que a eficiência refere-se à 

mensuração do uso econômico dos recursos para atingir a meta.  

 

O número de empresas que têm demonstrado interesse em posicionarem-se diante 

dos concorrentes no mercado vem aumentando e, por isso, estão cada vez mais 

utilizando análises econômico-financeiras como forma de avaliação de desempenho. 

Isso se explica tendo-se em vista que, além de proporcionar parâmetros de 

comparação entre empresas concorrentes, possibilitam identificar, entre várias 

características, a situação em que a companhia se encontra em determinado 

período (Duarte & Lamounier, 2007). 

 

Tal análise, para Barbosa (2010), é um dos temas mais importantes e discutidos na 

administração financeira, pois eles consideram que as DCs fornecem uma série de 

dados relevantes sobre a empresa. E a análise transforma dados em informações 

por meios de técnicas. Além disso, considerando a qualidade e confiabilidade 

dessas informações é que se pode medir a eficiência. 

 

Um índice, além de ser utilizado para aferir o resultado final do projeto, requer 

sistema de informação e metodologia eficientes para o que deseja medir e para que 

possa ser aplicado a qualquer momento para verificar se as metas preestabelecidas 

estão alcançando os resultados esperados (Sallaberry, 2012). Diante disso, o 

mercado está saindo de medidas de lucro tradicionais (lucratividade e rentabilidade) 

e voltando para métricas mais completas, que consideram o custo de oportunidade 

do capital necessário para gerar o verdadeiro lucro, como ponderam Fathabadi et al. 

(2014). A partir dessa demanda, no que diz respeito à perspectiva financeira, o foco 

da gestão voltou-se para o desempenho alicerçado na criação de valor. De acordo 

com Brackets (2002), essa medida é considerada a verdadeira chave para a criação 

da riqueza. 

 

Rodrigues (2003) sugere que a constante procura de novas metodologias de 

desempenho é de suma importância para a contínua oxigenação das empresas e 

deve levar em consideração os elementos tais como: missão, visão, cultura e 

estratégia organizacional, objetivos de longo e curto prazo e comunicação. Muller 
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(2003) destaca que, para a organização atingir o êxito no curto, médio e longo prazo, 

não basta definir corretamente o negócio, bem como traçar estratégias e 

implementá-las, é preciso medi-las, para acompanhar se estão sendo cumpridas. 

 

2.2.1 Índices de lucratividade 

 

Os índices de lucratividade têm como função medir a lucratividade - relação lucro e 

receita - adquirida pela empresa em determinado período de tempo (Araújo & Assaf 

Neto, 2003). É dada em percentual e indica o ganho obtido sobre as vendas. 

 

a) Margem bruta 

 

A margem bruta mede o volume de recursos líquidos gerados na atividade da 

empresa comparativamente ao volume das vendas (Berbel, 2004). É obtida pela 

razão entre o lucro bruto e a receita líquida de vendas, reflete a capacidade da 

empresa de vender um produto ou serviço por mais do que a soma dos custos 

diretos, afirmam Berk, Demarzo e Harford (2010). 

 

Para Camargos e Barbosa (2005) e Duarte e Lamounier (2007), a margem bruta 

reflete a eficiência operacional de uma empresa ao centrar-se na comparação dos 

custos sobre o volume de receitas, na medida em que, quanto maior o controle 

sobre os custos, maior tende a ser o lucro bruto da companhia. Apresenta uma 

estimativa do impacto da estrutura de custos operacionais da empresa sobre sua 

receita líquida, no sentido de que, quanto maior essa estrutura, menor será o lucro 

bruto.  

 

b) Margem EBITDA 

 

A sigla EBITDA tem origem inglesa (earning before interest, taxes, depreciation and 

amortization) e, no português, significa: lucro antes dos juros, impostos sobre o 

lucro, depreciações e amortizações, também conhecido como LAJIDA. A finalidade é 

verificar o desempenho operacional e a capacidade da empresa em gerar caixa, 

sem se preocupar com a forma como as atividades foram financiadas. É obtida pela 

razão entre o EBITDA e a receita líquida de vendas (Berbel, 2004). 



33 

 

O EBITDA indica o valor gerado pelos ativos. É um índice de desempenho 

financeiro, que reflete a capacidade da empresa em gerar caixa por meio de suas 

atividades operacionais (Duarte & Lamounier, 2007). 

 

Para Berk et al. (2010), o EBITDA representa a melhor medida de lucratividade, por 

desconsiderar o custo da dívida (juros) e a depreciação e amortização, que possuem 

percentuais diferentes conforme o segmento da empresa, podendo distorcer 

comparações.  

 

No entendimento de Assaf Neto (2014) o EBITDA é amplamente utilizado como 

medida de capacidade de criação operacional de caixa. É considerado um índice 

equivalente ao fluxo de caixa operacional bruto, identificando a capacidade 

financeira da empresa em remunerar credores e acionistas. 

 

c) Margem líquida 

 

A margem líquida indica o desempenho da empresa no controle dos custos em 

relação aos níveis de vendas, representando ao final quanto o valor de vendas ficou 

para os sócios (Duarte & Lamounier, 2007). É representada pelo quociente entre o 

lucro líquido e a receita líquida. Representa a fração de cada real em receitas que 

estará disponível para os sócios depois do pagamento das despesas, juros e 

impostos (Berk et al., 2010). 

 

Para Camargos (2008), a margem líquida visa identificar o desempenho da empresa 

(eficiência operacional, gerencial e financeira), pois do lucro operacional são 

deduzidos os gastos com manutenção da estrutura de capital da empresa (juros e 

dividendos). Apresenta uma estimativa do impacto da estrutura de custos e de 

despesas operacionais e financeiras da empresa sobre sua receita líquida, no 

sentido de que, quanto maior for a estrutura, menor será o seu lucro líquido. 
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2.2.2 Índices de rentabilidade 

 

Os índices de rentabilidade visam identificar a situação econômica das empresas, 

pois fornecem o retorno proporcionado pelo negócio, sinalizando a eficiência da 

gestão (Camargos & Barbosa, 2005). 

 

a) Return on Assets (ROA) 

 

O retorno sobre o ativo fornece uma medida do retorno proporcionado pelos 

investimentos totais na empresa, representado pelos seus ativos (Camargos & 

Barbosa, 2005). O ROA é o reflexo de duas medidas: margem operacional e giro do 

ativo total. Demonstra o grau de eficiência com que os ativos são usados para a 

realização das vendas da empresa, ou seja, revelam quantas vezes as vendas 

cobriram, em determinado período, os ativos totais de uma empresa (Assaf Neto, 

2014).  

 

Segundo Fathabadi et al. (2014), o ROA é igual à divisão de lucro após dedução de 

imposto pela média do capital total. Essa medida é melhor para avaliar a 

rentabilidade do que a margem de lucro de venda, porque mostra a eficiência de 

gestão para usar o capital da empresa, a fim de criar lucro após dedução fiscal. 

 

O retorno sobre o ativo é obtido pelo coeficiente entre o lucro operacional líquido e o 

valor total dos ativos da empresa (Berk et al., 2010). 

 

Assaf Neto (2014) ressalta que o retorno sobre o ativo também pode ser interpretado 

como o custo financeiro máximo que uma empresa pode praticar em suas 

operações de financiamento.  

 

b) Return on Investment Capital (ROIC)   

 

O retorno sobre o capital investido representa uma métrica que demonstra o retorno 

sobre o capital investido em uma entidade. O investimento é composto pelos 

recursos (passivos) onerosos captados por uma empresa (empréstimos e 

financiamentos) e os recursos próprios aplicados por seus proprietários (acionistas), 
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cujos valores são registrados em contas do patrimônio líquido. O ROIC é obtido a 

partir do coeficiente entre o lucro operacional líquido e os ativos operacionais da 

empresa, ou seja, aqueles diretamente relacionados aos negócios da companhia 

(Assaf Neto, 2014). 

 

c) Return on Equity (ROE) 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido informa quanto a empresa obteve em sua 

atividade comparativamente ao volume de recursos próprios investidos. Na verdade, 

obtém-se com esse índice a taxa efetiva de rendimento do capital próprio (Berbel, 

2004). Para Fathabadi et al. (2014), o ROE é considerado o ganho pelo lucro 

contábil. 

 

Duarte e Lamounier (2007) prelecionam que o ROE indica a rentabilidade do 

negócio para os sócios da empresa e é composto pelo coeficiente entre lucro líquido 

e o patrimônio líquido da empresa. 

 

O retorno sobre o patrimônio líquido fornece o retorno proporcionado pela empresa 

em relação ao capital que nela foi investido pelos seus acionistas (Camargos & 

Barbosa, 2005). 

 

2.2.3  Índices de criação de valor 

 

A gestão baseada em valor prioriza a maximização do valor da empresa e, para 

tanto, utilizam-se ferramentas gerenciais na busca pela eficiência e eficácia do 

sistema de gestão. A moderna gestão de empresas descarta a postura convencional 

da busca pela medição do lucro e rentabilidade - que ignoram o custo de 

oportunidade do capital necessário para gerar o lucro - e cede espaço a uma gestão 

voltada para a riqueza dos acionistas, que ocorre sempre que a entidade investe em 

projetos cujos retornos superem o custo de capital (Araújo & Assaf Neto, 2003). 
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a) Q de Tobin 

 

O Q de Tobin é definido como a relação entre o valor de mercado de uma empresa e 

o valor de reposição de seus ativos físicos (Famá & Barros, 2000). Essa técnica foi 

desenvolvida pelo economista James Tobin como um método para prever o 

comportamento dos investimentos realizados pelas empresas. O “Q” representa a 

proporção entre o valor de mercado da empresa, ou seja, o preço da ação 

multiplicado pelo número de ações, tipicamente mensurado com o propósito de 

identificar a verdadeira possibilidade de capitalização da empresa, e o custo de 

reposição de seus ativos, incluindo equipamentos, as máquinas, os edifícios e 

demais ativos relacionados ao processo de produção e de administração (Pacheco, 

2005). O seu “Q” é a razão entre dois números: se “Q” for maior que 1, é sinal para 

expansão; se for menor que 1, é uma indicação para que a empresa proceda à 

desmobilização incremental até que o “Q” seja aproximadamente igual a 1 (Famá & 

Barros, 2000). 

 

Stewart (1998) corrobora afirmando que o objetivo do Q de Tobin é comparar o valor 

de mercado de um ativo e seu custo de reposição. Contudo, Chung & Pruitt (1994) 

definem o cálculo do Q de Tobin como a razão entre o valor de mercado e o ativo 

total. 

 

b) Market Value Added (MVA®) 

 

O MVA®, valor de mercado agregado, é representado pela diferença entre o valor 

de mercado da empresa e o capital investido na mesma (capital próprio e de 

terceiros). É uma ferramenta conceitual elaborada pela consultoria americana Stern 

Stewart, que mensura quanto os acionistas agregam de valor ao capital investido na 

companhia (Frezatti, 1998; Santos & Watanabe, 2005). Esse índice é a medida de 

criação de riqueza, evidenciado como a diferença entre o que os investidores 

colocaram na empresa como capital e o que poderiam receber na venda das ações 

no mercado (Ehrbar, 1999). Siqueira (2004) entende que o MVA® é o resultado da 

adição entre o valor de mercado e o contábil de uma organização. Dessa forma, o 

índice representa as expectativas de mercado sobre os resultados da empresa, 

estando, portanto, ligado ao futuro. A equação básica é:  
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MVA® = Valor de Mercado – Patrimônio Líquido (Siqueira, 2004). 

 

O MVA® possui em suas premissas o EVA® como um dos seus índices, ou seja, o 

EVA® é um direcionador de valor, indicando o comportamento do MVA®, dando 

base para o seu cálculo. Matematicamente, MVA® = EVA® / WACC (Assaf Neto, 

2014). O MVA® e o EVA® são conceitos muito correlacionados; enquanto o EVA® é 

um índice que mede a criação de valor da empresa em relação aos recursos 

investidos, em termos de mercado o MVA® mede a criação de valor de uma 

empresa em relação aos investimentos realizados (Muller & Teló, 2003). Ao somar 

os valores presentes de todos os EVAs® futuros, descontados pelo custo médio 

ponderado de capital, tem-se como resultado o valor do MVA® - ressalta Berbel 

(2004). 

 

Young e O’Byrne (2003) defendem que esse índice de valor é analisado pela ótica 

quanto maior melhor e que um MVA® negativo significa que houve destruição de 

valor. Salienta-se que o MVA® possui duas limitações: não considera o custo de 

oportunidade do capital investido na empresa, além de falhar por não considerar os 

retornos anteriores pagos aos acionistas, como dividendos e juros sobre o capital 

próprio, que compõem parte do valor adicionado. 

 

Araújo e Assaf Neto (2003) observam que o conceito do goodwill pode ser 

equiparado ao conceito amplo do MVA®. O MVA® e o goodwill caracterizam-se pela 

diferença entre o valor total de mercado de uma empresa e o valor dos fundos nela 

investido. 

 

c) Economic Value Added (EVA®) 

 

O EVA®, valor econômico adicionado, é um índice de desempenho cujo objetivo é 

evidenciar o valor adicionado ao capital da entidade (Sallaberry, 2012). Pode-se 

dizer que esse índice demonstra o lucro residual, ou seja, o que excede a 

remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital (Araújo & Assaf Neto, 

2003). Essa métrica é uma medida quantitativa para avaliar a operação que leva ao 

aumento ou diminuição do valor da companhia. A medida indica o lucro 

remanescente após a dedução dos custos de capital (Fathabadi et al., 2014). O 
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EVA® é considerado o cálculo da rentabilidade real de um capital aplicado (Muller & 

Teló, 2003). 

 

Shil (2009) afirma que o EVA® é a medida de desempenho econômico-financeiro 

que chega mais próximo do lucro econômico verdadeiro de uma empresa. O lucro 

verdadeiro não começa até que os custos de capital como todos os demais custos 

tenham sidos cobertos (Rodrigues, 2003). O EVA® fornece uma linguagem e 

referência comum para os gestores discutirem a criação de valor (Bontis, Dragonetti 

& Jacobsen, 1999). O índice é adotado com ampla aceitação na comunidade 

financeira, podendo aumentar a legitimidade de uma empresa aos olhos do 

mercado, como uma medida valiosa de criação ou destruição de valor. A 

metodologia foi desenvolvida pela consultoria americana Stern Stewart nos anos 80, 

a fim de orientar no processo de tomada de decisão das empresas.  

 

O EVA®, como destaca Berbel (2004), é uma ferramenta de gerência que possibilita 

à empresa medir o valor líquido realmente gerado pelas suas atividades, após 

deduzida a remuneração das fontes de financiamento. É calculado por meio da 

dedução do Net Operating Profit After Taxes (NOPAT - lucro operacional líquido) do 

custo do capital investido (capital próprio mais o capital de terceiros) multiplicado 

pelo Weighted Average Cost of Capital (WACC - custo médio ponderado de capital) 

(Shil, 2009). Segundo Assaf Neto (2014), o EVA®, além de demonstrar se a 

empresa está gerando ou destruindo valor, evidencia também o custo de 

oportunidade do capital aplicado pelos credores e acionistas, como forma de 

compensação ao risco assumido pelos mesmos. 

 

O WACC sobressai-se como um dos importantes elementos do cálculo do EVA®, 

pois ele fornece a taxa referente ao custo total do capital investido na companhia 

(Almeida, 2016). É calculado a partir da ponderação da representatividade do capital 

próprio e de terceiros utilizados pela empresa, bem como suas respectivas taxas de 

remuneração, além da taxa do imposto de renda. Nas métricas citadas, necessárias 

para obter-se o WACC, realça-se a taxa de remuneração do capital próprio. Berk et 

al. (2010), Ross, Westerfield e Jaffe (2011) e Assaf Neto (2014) recomendam a 

utilização do Capital Asset Princing Model (CAPM - modelo de precificação de 

ativos), desenvolvido por Willian Forsyth Sharper e John Lintner baseado no trabalho 



39 

 

de Harry Markowitz sobre a diversificação e teoria moderna de portfólio. Nas 

métricas de precificação de ativos adotados para o cálculo do CAPM, ressalta-se o 

Beta como medida de risco. O Beta (β) expressa o risco sistemático da empresa 

considerando-se a sensibilidade do histórico de retornos proporcionados pelo ativo 

(ações da empresa) comparado ao retorno histórico de mercado.  

 

Tendo-se que o aprofundamento nas técnicas de precificação de ativos não 

representa o foco desta pesquisa, bem como a teoria clássica de finanças e a ampla 

utilização dessa metodologia em outros trabalhos, o modelo CAPM foi utilizado para 

se obter a taxa de remuneração do capital próprio, como parte do processo de 

cálculo do EVA®. 

 

2.3 Árvore de criação de valor 

 

A árvore de criação de valor, representada na Figura 1, é uma ferramenta de auxílio 

para o ambiente empresarial que requer decisões rápidas e precisas e trabalha com 

informações resumidas em índices gerenciais e com recursos gráficos. Além disso, 

estimula a busca contínua de melhorias para a sua posição. Essa técnica facilita as 

decisões que envolvem riscos, não apenas pelos cálculos efetuados, mas também 

pela forma organizada com que as variáveis relacionadas são visualizadas, e pode 

ser utilizada também para a realização de simulações. O resultado da simulação 

fornece uma base excelente para a tomada de decisão, já que possibilita enxergar 

um conjunto de combinações de risco-retorno (Pedro & Guerreiro, 2004). Segundo 

Azevedo, Almeida e Silva (2013), tal ferramenta propicia melhores condições ao 

tomador de decisão de visualizar os riscos, as opções e as vantagens financeiras. 

De acordo com Diláscio (2006), sistematizando a composição do cálculo do EVA® e 

a composição dos vetores de alto, médio e baixo impacto, pode-se apresentar a 

árvore de criação de valor. 
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Figura 1  
Árvore de criação de valor. 
Fonte: adaptado de Finegan, P. T. (1999). Demystifying EVA® and EVA® implementation. 
Apresentação, PowerPoint. 
 

De acordo com Pedro e Guerreiro (2004), as árvores de criação de valor são 

modelos matemáticos e representam simplificadamente uma situação real. Há sete 

procedimentos para se realizarem: 

 

1. Definir o problema; 

2. observar o sistema e colher dados; 

3. formular o modelo – simulação; 

4. verificar o modelo – previsão e apresentação de resultados; 

5. selecionar as melhores alternativas; 

6. apresentar os resultados dos estudos e os efeitos desses na organização; 

7. implementar as recomendações. 

 

Em relação aos vetores de valor da árvore de criação de valor, Copeland, Koller & 

Murin (2002) afirmam que é preciso seguir as seguintes etapas: identificação dos 

vetores de criação de valor, priorização dos vetores de mais alto impacto e 

institucionalização desses vetores às metas, gestão e planejamento da organização. 

Assim, conforme Azevedo et al. (2013), espera-se que, a partir da árvore de criação 
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de valor a finalidade é avaliar, nas alternativas possíveis, aquela que pode trazer 

melhores ganhos, conforme a tática adotada. 

 

2.4 Data Envelopement Analysis (DEA) 

 

2.4.1 Produtividade, eficiência relativa e função de produção 

 

A metodologia Data Envelopment Analysis (DEA), também conhecida como teoria 

da fronteira (Frontier Analysis), baseia-se em modelos matemáticos não 

paramétricos e não utiliza interferências estatísticas. A DEA possibilita medir a 

eficiência de um conjunto de unidades produtivas que consomem múltiplos insumos 

para produzir múltiplos produtos. Seus conceitos básicos foram extraídos da 

Engenharia da Produção (Ferreira & Gomes, 2009). Ao se tratar de desempenho 

organizacional por meio da DEA, os conceitos de produtividade e eficiência devem 

estar bem definidos (Lopes, Lorenzetti & Pereira, 2011). 

 

O conceito de produtividade está relacionado à busca de melhor utilização dos 

recursos empregados em determinada produção (Ferreira & Gomes, 2009). A 

eficácia é entendida por Ferreira e Nakashima (2014) como uma medida ligada 

apenas ao que é produzido, não levando em conta os recursos utilizados para se 

produzir, enquanto que a produtividade representa o quociente entre a quantidade 

produzida e a quantidade consumida de insumos. Essa produtividade pode ser 

definida como a relação entre produção e insumo (Ray, 2004). Estando as empresas 

A e B consumindo Xa e Xb de insumos e produzindo Ya e Yb de produtos, têm-se as 

seguintes produtividades médias, AP: 

 

                                                                                      (A) 
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Diante disso, se AP (A) > AP (B), pode-se afirmar que a empresa A é mais produtiva 

que a empresa B, como mostra Aguiar (2015). Pode-se, então, calcular o índice da 

produtividade de A em relação à produtividade de B da seguinte forma: 

                                                                           (B) 

 

Dessa maneira, obtém-se um índice que indicará quantas vezes A é mais produtivo 

que B. É importante ressaltar que o exemplo se refere às empresas que informam 

um único produto e um único insumo. Para que houvesse condições suficientes de 

se estabelecer a eficiência absoluta dessas empresas, seria necessário conhecer as 

tecnologias por elas adotadas (Aguiar, 2015). 

 

Ao analisar a eficiência técnica, deve-se observar que o uso sem excessos de 

insumos implica uma produtividade elevada, desde que a produção seja constante. 

A produtividade também pode ser otimizada se, por outro lado, houver incremento 

na produção, considerando insumos constates. Essa otimização significa que não é 

conveniente haver folgas de insumos (uso excessivo de insumos) ou de produtos 

(produção abaixo do adequado). Uma ferramenta válida para trabalhar tais variáveis 

é a DEA, que busca a otimização por meio da programação linear (Aguiar, 2015). 

 

Périco, Rebellato e Santana (2008) argumentam que a DEA faz sua análise a partir 

da fronteira de eficiência, que representa o máximo de produtividade para 

determinada quantia de recursos estabelecida. Abel (2000) relata que a eficiência é 

a comparação relativa do que foi produzido com o que poderia ter sido produzido. 

Ferreira e Gomes (2009) complementam que a eficiência técnica é definida por meio 

da comparação da produtividade (produção/insumo) realizada com a produtividade 

(produção/insumo) mais adequada. 

 

Segundo Périco et al. (2008), o desempenho de uma organização pode ser 

demonstrado por uma fronteira eficiente, evidenciando que:  
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O estudo sobre a eficiência de qualquer organização passa, 
necessariamente, pela questão da fronteira eficiente. Essa fronteira 
representa um máximo de produtividade para uma determinada quantia de 
recursos estabelecida, significando que, quanto menor a quantia, melhor a 
produtividade. Em suma, estarão mais próximas da fronteira de eficiência 
aquelas organizações que alcançarem maior produtividade, consumindo 
menos recursos. A fronteira eficiente pode ser construída de forma 
paramétrica ou não paramétrica. A abordagem paramétrica impõe uma forma 
funcional particular, ou seja, utiliza uma função que determina os recursos 
necessários para alcançar um produto. Os métodos não paramétricos não 
especificam forma funcional, já que constroem a fronteira a partir dos dados 
disponíveis (Perico et al., 2008, p. 423). 

  

De acordo com Kassai (2002), a análise de eficiência tem como base as curvas de 

produção. Segundo a autora, as curvas de produção podem se apresentar de três 

formas distintas, determinadas pela relação entre insumos e produtos: a) retornos 

crescentes de escala – apresenta retornos crescentes de escala, isto é, à medida 

que há acréscimos de insumos, há aumento mais que proporcional na quantidade de 

produtos obtidos; b) retornos constantes de escala – à medida que há acréscimo de 

insumos, há aumentos proporcionais na quantidade de produtos obtidos; c) retornos 

decrescentes de escala ou deseconomia de escala – à medida que há acréscimos 

de insumos, os produtos apresentam acréscimos menos que proporcionais na 

geração de produtos. 

 

Na Figura 2, o eixo X representa as quantidades consumidas de insumos; e o eixo 

Y, a representação da produção. E procurando fazer um comparativo entre 

produtividade e eficiência, pode-se definir: S indica o máximo que foi produzido por 

cada uma das unidades tomadoras de decisão (Decision Marking Units - DMU - A, B 

e C), a partir de seus respectivos níveis de recursos: OA, OB e OC a representação 

da produtividade de A, B e C, respectivamente; DMUs abaixo da curva S são 

unidades ineficientes, portanto, A é ineficiente; B e C são unidades eficientes, pois 

se encontram sobre a fronteira de eficiência, conforme afirmam Mello et al. (2005). A 

identificação de DMUs eficientes, conforme Ferreira e Nakashima (2014), se dá 

quando se identifica aquelas que operam sobre a fronteira de eficiência, enquanto as 

DMUs ineficientes estão abaixo da fronteira. 
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Figura 2  
Curva de um processo de produção. 
Fonte: Mello, J. C. C. B. S., Meza, L. A., Gomes, E. G., & Biondi Neto, L. (2005). Curso de análise de 
envoltória de dados. Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de pesquisa operacional, Gramado, RS, 
Brasil (p. 2520-2547). 
 

Saurin, Lopes, Costa e Gonçalves (2013) defendem que qualquer DMU incluída ou 

excluída do conjunto em análise modifica o conjunto de produção e, em decorrência, 

pode modificar a fronteira de eficiência. 

 

De acordo com Ferreira e Nakashima (2014), a eficiência na produção pode ser 

analisada sob dois pontos de vista: da eficiência técnica e da eficiência alocativa. 

Enquanto que a eficiência técnica é um componente físico que se refere à habilidade 

de evitar desperdícios, produzindo tantos produtos quanto os insumos utilizados 

permitirem ou utilizando o mínimo possível de insumos para aquela produção, tem-

se que a eficiência alocativa é definida como a habilidade de combinar insumos e 

produtos em proporções ótimas, dados os preços vigentes. 

 

Ferreira e Nakashima (2014) opinam que as DMUs eficientes são consideradas 

benchmarks ou peer para as DMUs ineficientes, sendo que as unidades de 

referência podem auxiliar no estabelecimento de metas para as demais DMUs, seja 

otimizando os recursos – cujos gastos devem ser menores que os atuais –, seja 

otimizando os produtos – devendo apresentar melhores resultados fazendo o uso da 

quantidade de recursos atuais. Para Joro (1998), é possível estabelecer uma meta 

na qual será trabalhado um mix de insumos e produtos de forma a se chegar à 

fronteira de eficiência, ainda que não seja alcançada, especificamente, nenhuma das 
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DMUs reais eficientes. Diante disso, seria alcançada uma DMU eficiente virtual, 

criada a partir da combinação de duas ou mais DMUs reais.  

 

Vale lembrar que a diferença entre os valores atuais de insumos e produtos das 

entidades consideradas ineficientes é denominada folga ou slack, segundo Ferreira 

e Nakashima (2014). Quando há folga, se a DMU em análise está sobre a fronteira 

de eficiência, diz-se que ela é falsamente eficiente (Lopes, Arruda e Lorenzetti, 

2004). 

 

Kassai (2002) reporta que, tendo-se um conjunto de empresas em análise e seu 

plano de produção realizado, pode-se construir a curva de produção que se 

constitui, então, no conjunto de produção eficiente. 

 

2.4.2  Modelo DEA e suas orientações 

 

Segundo Saurin et al. (2010), a DEA determina as melhores condições de operação 

para cada DMU individualmente, de modo a maximizar o seu índice de desempenho, 

e aplica as mesmas condições às demais DMUs sob análise. A partir dessa 

metodologia, as DMUs que apresentam índice de eficiência relativa igual ou superior 

às outras unidades do grupo são consideradas eficientes e determinam a fronteira 

de eficiência, servindo como referência para as unidades ineficientes.  

 

Lopes et al. (2011) apuraram que o pressuposto básico da DEA é que, se 

determinada DMU A é capaz de produzir Y (A) utilizando X (A) de recursos, então 

outras DMUs, operando nas mesmas condições, teria de produzir pelo menos com a 

mesma eficiência de A. Do mesmo modo, havendo uma DMU B, pode haver uma 

combinação de forma a apresentar insumos e recursos compostos. Desses insumos 

e recursos compostos constitui-se uma DMU de referência – DMU Virtual. Segundo 

os autores, a essência da análise está em encontrar a melhor DMU Virtual para cada 

DMU real. Para que se possa encontrar a melhor DMU Virtual para uma DMU real 

ineficiente é necessária a formulação de um modelo de programação linear. 

Portanto, analisar a eficiência das n DMUs é então um conjunto de n problemas de 

programação linear (PPLs). 
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A programação linear por meio de DEA é uma técnica utilizada para resolver um 

sistema de inequações que possibilita maximizar os resultados, sendo atendidas as 

restrições em relação aos insumos e aos produtos, destaca Kassai (2002). A DEA 

veio potencializar a programação matemática na gestão organizacional. Isso ocorre 

porque a partir do momento em que se obtêm análises ex post facto de eficiência, é 

possível fazer uso de PPLs – por meio de DEA – como ferramenta para controle e 

apoiar no planejamento de atividades futuras (Banker, Charnes & Cooper, 1984). 

Todo problema de programação linear busca a maximização do valor da eficiência 

de cada DMU, como ensinam Ferreira e Nakashima (2014).  

 

As primeiras contribuições para o desenvolvimento de DEA iniciam-se do trabalho 

de Michael James Farrel, com o artigo The Measurement of Productive Efficiency, 

publicado em 1957 no Journal of the Royal Statistical Society sobre a avaliação da 

eficiência produtiva de unidades organizacionais (Santos & Casa Nova, 2005; 

Ferreira & Gomes, 2009; Lopes et al., 2011). Nesse artigo, Farrel buscava 

apresentar uma ferramenta que mensurasse quanto uma empresa poderia aumentar 

seus produtos (resultados) simplesmente aumentando a sua eficiência, sem 

absorver mais insumos (recursos) (Farrel, 1957).  

 

Saurin et al. (2013) prelecionam que o propósito do trabalho de Farrel era fornecer 

uma medida de eficiência produtiva satisfatória que considerasse todos os insumos 

de uma empresa, evitando problemas de cálculo de índice, e demonstrar como isso 

poderia ser computado na prática por meio de uma função de produção. Uma das 

principais características desse trabalho é que sua análise de desempenho levou em 

consideração apenas um único produto. 

 

Em 1978, Charnes, Cooper & Rhodes generalizaram os estudos de Farrel tanto no 

sentido de trabalhar com múltiplos recursos e múltiplos produtos, quanto na 

obtenção de um índice que atendesse ao conceito de eficiência. Essa foi a origem 

da técnica de construção de fronteiras de produção e índices da eficiência produtiva 

conhecida como DEA (Kassai, 2002). 
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2.4.2.1 O modelo CCR/CRS 

 

O histórico de desenvolvimento do método de análise envoltória de dados inicia com 

a tese de doutorado de Edwardo Rhodes, apresentada à Carnegie Mellon University, 

em 1978, sob orientação de W. W. Cooper (Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli, 

2013). 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar os resultados de um programa de 

acompanhamento de estudantes carentes instituído em escolas públicas 

americanas, com o apoio do governo dos Estados Unidos. A ideia central era 

comparar o desempenho de um conjunto de alunos de escolas que participavam 

com o de alunos que não aderiram ao programa. As variáveis analisadas por 

Rhodes, em sua dissertação, foram: aumento da autoestima em crianças carentes 

(medida por testes psicológicos), como produtos; tempo gasto pela mãe em 

exercícios de leitura com sua criança, como insumo (Kassai, 2002; Gonçalves et al., 

2013). 

 

Essa tentativa de estimação da eficiência técnica de escolas, com base em múltiplos 

insumos e produtos, ficou conhecida, de acordo com Kassai (2002) e Gonçalves et 

al. (2013), como modelo Charnes, Cooper e Rhodes (CCR), sobrenomes dos 

autores de análise envoltória de dados e com a publicação do primeiro artigo no 

European Jounal of Operations Research, em 1978. Segundo Mello et al. (2005), o 

modelo CCR original faz uso da programação matemática para análise de eficiência 

relativa de DMUs operando sob retornos constantes à escala Constant Returns 

Scale (CRS) e possibilita a análise a partir de múltiplos insumos e múltiplos 

produtos. 

 

Aprimorando os trabalhos anteriores, especialmente de Farrel, Rhodes desenvolveu 

o modelo DEA dos multiplicadores. Essa ferramenta proporciona fazer avaliações 

relativas de determinadas variáveis inseridas em um contexto predefinido. As 

variáveis são denominadas DMUs e possibilitam uma visão multidimensional em 

variado número de contextos (Ferreira & Gomes, 2009). 
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Para cada DMU, a DEA apresenta um valor de eficiência, um benchmark e/ou meta 

para as DMUs ineficientes, indicando qual peer deve ser seguido e em que medida 

isso deve ser realizado para atingir a eficiência. A partir dessas informações, novas 

estratégias podem ser definidas pelas organizações (Lopes et al., 2011). 

 

Charnes, Cooper, Lewin & Seiford (1997, p. 8) apresentam como vantagens do 

método de avaliação de desempenho DEA: 

 

a) Concentrar nas observações individuais ao invés de médias de uma 
população; 

b) produzir uma única medida agregada para cada DMU em termos de 
utilização do fator insumo (variáveis independentes) para produzir os 
produtos (variáveis dependentes); 

c) permitir o uso simultâneo de múltiplos insumos e múltiplos produtos 
com diferentes unidades de medida; 

d) viabilizar o ajuste para incluir variáveis exógenas; 
e) permitir a incorporação de variáveis categóricas ou “dummies”; 
f) possibilitar que as variáveis tenham valores livres que não precisam de 

especificações ou conhecimento prévio de pesos ou preços para os 
insumos e ou produtos; 

g) não impõem nenhuma restrição à forma funcional da função de 
produção; 

h) permitir a acomodação de juízos de valor quando desejado; 
i) produzir estimativas específicas para as mudanças desejadas em 

insumos e/ou produtos para projetar as DMUs que se encontram 
abaixo da fronteira de eficiência; 

j) apresentar um pareto ideal; 
k) concentrar-se nas melhores práticas da fronteira, ao invés das 

propriedades de tendência central da fronteira; e 
l) satisfazer critérios de equidade rigorosos na avaliação relativa de cada 

DMU. 
 

De acordo com Kassai (2002), o modelo DEA-CCR original, com orientação a 

insumos, busca uma utilização mínima do nível de produção, de forma a maximizar o 

somatório de unidades produzidas y, multiplicadas pelos pesos (u). Sua 

representação multiplicadora pode ser definida pelo seguinte problema de 

programação linear (PPL), elaboração de Kassai (2002): 
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                                      (C) 

 

O modelo busca minimizar o consumo de insumos de forma a produzir no mínimo o 

nível de produção dado. A primeira restrição ao modelo pode ser definida como o 

resultado da empresa, pois é a subtração entre o somatório das quantidades 

produzidas multiplicadas pelos pesos (preços) dos produtos e o somatório da 

multiplicação dos insumos consumidos pelos pesos. Está limitado a zero. Assim, as 

DMUs eficientes obterão o resultado zero para a primeira restrição. Na segunda 

restrição, para uma dada DMU eficiente k, o somatório do produto de seus insumos 

pelos pesos correspondente é igual a 1. Portanto, o máximo resultado possível de se 

obter para hk é 1. Se a DMU k for eficiente, hk será igual a 1; se não, obterá um 

índice inferior a 1. A terceira restrição refere-se à não negatividade dos fatores do 

modelo (Kassai, 2002).  

 

O modelo CCR também pode ter orientação a produto com a seguinte formulação 

(Kassai, 2002): 

    (D) 



50 

 

Segundo Kassai (2002), o objetivo é a maximização do nível de produção utilizando 

ao máximo o consumo de insumos observados. Os modelos são equivalentes e 

pressupõem retornos constantes de escala. A fronteira de eficiência será formada 

pelas DMUs cuja produção não foi superada por qualquer outra, levando-se em 

consideração os pesos estabelecidos no PPL para as quantidades de insumos e 

produtos. 

 

Mello et al. (2005) advertem que o modelo CCR determina a eficiência pela 

otimização de insumo e produtos por meio da distribuição de pesos aos mesmos. 

Nesse modelo, os pesos convertem insumos e produtos em medida única. A 

conversão dada pela programação linear converte-os em “insumo virtual” e “produto 

virtual” e o modelo tem como restrição o fato de que cada DMU em análise não gere 

uma razão superior a 1. 

 

As DMUs consideradas eficientes, quando processadas no modelo CCR/CRS, 

também serão eficientes no modelo BCC/VRS, embora as consideradas eficientes 

no modelo BCC/VRS não necessariamente sejam consideradas eficientes no 

modelo CCR/CRS (Ferreira, Gonçalves & Braga, 2007). Isso se deve ao fato de o 

modelo CRS apresentar uma eficiência técnica composta de três medidas: a) 

eficiência puramente técnica; b) eficiência de escala; c) congestão (Seiford & Zhu, 

2002). A congestão de insumos ocorre quando uma DMU tem produção 

decrescente, usando certa quantidade de insumo. 

 

2.4.2.2 O modelo BCC/VRS 

 

Outro modelo da metodologia DEA é chamado de Banker, Charnes e Cooper (BCC), 

que o desenvolveram e apresentaram em artigo com o título: Some models for 

estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis, publicado 

na Management Science, em 1984. O modelo BCC pressupõe que as unidades 

avaliadas apresentem retornos variáveis de escala, para os quais o acréscimo em 

uma unidade pode gerar acréscimo não proporcional no volume de produtos (Banker 

et al., 1984).  
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Gonçalves (2012) apregoa que a principal diferença entre os modelos CCR e BCC é 

o retorno constante à escala (CRS) para retornos variáveis à escala (VRS). O 

modelo BCC/VRS com orientação a insumos, de Kassai (2002), é representado por: 

                             (E) 

 

Percebe-se que é introduzida uma variável uk representando os retornos variáveis 

de escala e estão associados à restrição no modelo do envelopamento. A existência 

dessa escala distingue o modelo BCC do modelo CCR. Essa variável não deve 

atender à restrição de positividade; pode, portanto, assumir valores negativos. 

Quando negativas, indicam retornos crescentes; quando positivas, decrescentes; e 

quando nulas, indicam retornos constantes de escala (Lopes, Schneider, Adriano, 

Carneiro & Lima, 2009). 

 

A formulação matemática do modelo BCC, de Kassai (2002), com orientação ao 

produto é: 

                                  (F) 
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O modelo DEA BCC/VRS ou CCR/CRS, no entendimento de Aguiar (2015), por 

aceitar a variância de escala, é capaz de analisar DMUs de tamanhos variados, 

tendo-se que cada DMU deve fazer o melhor uso de seus insumos e produtos dentro 

de sua escala de produção para ser relativamente eficiente dentro de determinado 

conjunto de unidades. 

 

Retornos variáveis de escala levam em conta que o incremento de insumos na 

produção pode gerar retornos não proporcionais no volume produzido (Santos & 

Casa Nova, 2005). 

 

É necessário sublinhar, ainda, a orientação no uso da DEA, já que a análise dos 

resultados apresentados pelos modelos clássicos pode ter dois desdobramentos: a 

otimização dos insumos ou a produção. A orientação aos insumos significa que o 

tratamento dado à DMU ineficiente é a redução dos insumos para um ou mais 

outputs (produção) constante. Já a orientação aos produtos leva a um incremento na 

produção, considerando inputs (insumos) constantes (Cook & Zhu, 2008). É possível 

também, segundo Aguiar (2015), uma orientação híbrida, de modo a trabalhar tanto 

insumos quanto produtos, ao alcance da fronteira de eficiência em um ponto não 

necessariamente coincidente com quaisquer das DMUs eficientes (fronteira 

estimada ou teórica). O caminho a ser seguido ao alcance da eficiência depende dos 

objetivos de cada organização e de sua tecnologia. 
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Figura 3  
Fronteira de eficiência estimulada por método não paramétrico, a partir de 5 pontos. 
Fonte: Lorenzett, J. R. (2004). Medição de desempenho de unidades operacionais de educação 
profissional: uma proposta de aplicação do método DEA. Dissertação (Mestrado em Administração) - 
Unisul, Florianópolis-SC. 
 

A Figura 3 demonstra que a DMU A é ineficiente, pois se encontra abaixo da 

fronteira de eficiência. E para se tornar eficiente, deve alcançar a mesma em A”, por 

meio da expansão proporcional dos produtos 1 e/ou 2. 

 

Conforme Neves (2012), para que uma DMU esteja sobre a fronteira de eficiência, é 

necessário que seu escore de eficiência técnica possua folga zero. Se ocorrerem 

folgas diferentes de zero, essa DMU, apesar de apresentar escore 1, é considerada 

fracamente eficiente ou “eficiência de Debreu”. Se atender às duas condições, a 

DMU é considerada eficiente em termos de “Pareto-Koopmans” ou de “forte 

eficiência”. 

 

A definição do termo de Pareto-Koopmans dada por Belloni (2000) parte do princípio 

que a DMU é eficiente somente se não puderem ser melhorados alguns de seus 

insumos e produtos sem piorar os demais insumos e produtos. 

 

Mello et al. (2005) expõem que os modelos clássicos de DEA tem formulações 

duais: a) modelo envelope, o qual se baseia em uma curva que limita a região onde 

as DMUs podem existir; b) modelo dos multiplicadores, que determina os 

coeficientes (pesos) dos produtos e dos recursos.  
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Os modelos de DEA CCR/CRS e BCC/VRS são clássicos. Existem outros modelos 

de DEA desenvolvidos a partir deles, sendo que, por não fazerem parte do escopo 

deste trabalho, não serão abordados. 

 

2.4.3  Trabalhos precedentes envolvendo DEA 

 

São diversos os trabalhos constantes na literatura que abordam o uso da DEA na 

avaliação de eficiência. Alguns deles foram escolhidos com o intuito de evidenciar o 

potencial de utilização dessa metodologia. 

 

Ceretta e Niederauer (2001) investigaram, comparativamente, a posição competitiva 

de 144 conglomerados financeiros no setor bancário brasileiro por meio da aplicação 

de DEA. As variáveis utilizadas foram capital próprio, capital de terceiros, receita 

total e resultado do segundo semestre de 1999. Os aglomerados foram agrupados 

em três categorias: grandes, médios e pequenos – e o critério utilizado foi o volume 

do patrimônio líquido de cada unidade. O modelo da DEA utilizado foi o CCR e foi 

feito uso da matriz BCG com o objetivo de buscar um enfoque integrado entre os 

resultados apurados pela DEA e a rentabilidade. Foi realizada estatística descritiva 

para melhor compreensão dos resultados alcançados. Os autores concluíram que os 

conglomerados de grande porte apresentaram melhor desempenho e a categoria de 

pequeno porte exibiu pior desempenho. E mostraram, ainda, tendência à redução de 

pequenas e médias instituições bancárias, seja por falência, compra ou fusão, e a 

concentração de um número menor de instituições bancárias de grande porte. 

 

Ao avaliar o desempenho econômico-financeiro de empresas do setor de construção 

civil nos anos de 2008 e 2009 por meio da DEA, Nascimento (2011) teve como 

intuito identificar as empresas consideradas eficientes e as melhorias para aquelas 

não eficientes e analisar os aspectos relacionados aos índices econômico-

financeiros tradicionais. Foram utilizados os modelos clássicos de DEA, CCR e BCC, 

com orientação para os outputs, aplicados às informações sobre capital e gastos 

com encargos e salários - inputs -; vendas e lucro líquidos - outputs. Para 

complementar essas análises, buscou-se detectar relações entre os escores de 

eficiência e os índices econômico-financeiros de liquidez, endividamento e 

rentabilidade utilizando a correlação de Spearman. A amostra utilizada por 
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Nascimento compreendeu 51 empresas que tinham informações disponíveis na 

base de dados Melhores e Maiores da Exame-FIPECAFI para o período estudado. 

Observou-se que seis empresas foram consideradas eficientes pelo modelo CCR, 

em 2008 e 2009. Já no modelo BCC, 16 e 14 atingiram o índice de eficiência, em 

2008 e 2009, respectivamente. Além da classificação das empresas eficientes, 

identificaram-se as melhorias necessárias para as empresas não eficientes e que a 

relação entre os índices de eficiência e os índices econômico-financeiros pode ser 

considerada moderada, pois se constatou heterogeneidade entre os índices de 

eficiência e os índices econômico-financeiros. 

 

Neves, Vasconcelos e Brito (2012) publicaram artigo com o objetivo de evidenciar a 

fronteira de eficiência da geração de retorno aos acionistas das empresas no setor 

de construção civil com ações negociadas na BM&FBOVESPA nos anos de 2009 e 

2010, por meio de DEA. O critério adotado para uma amostra homogênea foi: as 

empresas fazerem parte do segmento novo mercado e terem feito oferta pública 

inicial (IPO) em data anterior a 1o/01/2009. As variáveis utilizadas foram: patrimônio 

líquido como inputs e lucro líquido, dividendos e variação no preço da ação, como 

outputs. Foi realizada, ainda, análise de correlação para verificar a correlação entre 

as variáveis. Os autores concluíram que a empresa Helbor foi a mais eficiente em 

gerar retorno ao acionista dentro do grupo analisado, enquanto a Viver foi a menos 

eficiente. Ao identificar as companhias eficientes e ineficientes, os resultados podem 

servir como auxilio na tomada de decisão sobre investir/continuar investindo ou não 

em determinada empresa do setor, dado o histórico de eficiência de cada uma. 

 

A eficiência das empresas de construção civil nacionais foi analisada por Araújo, 

Nogueira e Shikida (2012), a partir da aplicação da DEA entre os anos de 2005 e 

2008. Os autores aplicaram a abordagem DEA em multiestágio. O índice de 

Malmquist foi utilizado para calcular a variação da produtividade total ao longo do 

período, decompondo-o em variações da eficiência técnica e de escala, bem como o 

processo tecnológico. Os resultados revelaram diferenças significativas de eficiência 

técnica e de escala em função do nível de faturamento e indicam que, em média, os 

escores de eficiência técnica diminuíram entre 2005 e 2008, assim como a variação 

na produtividade total dos fatores. 
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Jordão, Aguiar, Souza e Miranda (2015) publicaram o artigo “Análise do 

desempenho econômico-financeiro de cooperativas de crédito por meio de análise 

envoltória de dados – DEA”. Optaram por mensurar a eficiência de 65 cooperativas 

de créditos, por meio de componentes da criação de valor econômico (EVA®), a 

partir de índices oriundos da árvore de criação de valor, no período de 2009 a 2013, 

fazendo uso da DEA-VRS-I. Foi feita análise estatística descritiva para melhor 

compreensão dos resultados. Os autores concluíram que as cooperativas de crédito 

que apresentam maior EVA® não são as mais eficientes, até mesmo pelo fato de 

DMUs com EVA® negativo terem sido classificadas como eficientes pela DEA. 

Todos os períodos apresentaram considerável número de unidades eficientes, 

porém essa eficiência só foi mantida no período analisado por 14 cooperativas de 

crédito. Em síntese, os resultados reconhecem a DEA como uma ferramenta 

complementar à análise de desempenho econômico-financeiro tradicional, sendo 

ampliada sua aplicação como métrica de avaliação de desempenho das 

cooperativas de crédito. 

 

Pesquisa de Fries et al. (2015) utilizando o modelo VRS com orientação a input 

objetivou avaliar a eficiência técnica das maiores empresas que operam no mercado 

da construção civil brasileira, no período de 2005 a 2014. Com a finalidade de tornar 

o grupo mais homogêneo foram classificadas as empresas em duas categorias – 

edificações e infraestrutura. Foram selecionadas as variáveis: inputs – quantidade 

de pessoas envolvidas no processo de transformação, valor monetário empregado e 

materiais utilizados; e outputs – receita, lucro e faturamento. Apurou-se clara 

tendência a decréscimo da produtividade das construtoras no período analisado. 

Verificou-se que as empresas classificadas como edificações apresentaram 

eficiência técnica média inferior àquelas que compõem o grupo de infraestrutura. 

 

Os trabalhos demonstram a variedade de análises com base na DEA e ampla 

possibilidade de inputs e outputs, deixando claro que sua seleção é fundamental 

para correta avaliação. A técnica de DEA possibilita que sejam testadas várias 

configurações de inputs e outputs, retirando aquelas que não forem significativas e 

buscando todas as opções possíveis para cada problema. 
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2.5 Desempenho financeiro e criação de valor na construção civil 

 

Os autores clássicos de finanças sempre foram incisivos ao considerar que o grande 

adjetivo financeiro dos administradores é proporcionar aumento de valor para os 

acionistas. Em decorrência disso, Teixeira e Amaro (2013) e Fathabadi et al. (2014) 

acentuam que a gestão das empresas vem revelando importantes avanços em sua 

forma de atuação, saindo de uma postura tradicional de busca do lucro e 

rentabilidade para um enfoque voltado para a riqueza dos acionistas. Com esse 

avanço, tais autores ressaltam que as organizações terão conhecimento do 

verdadeiro lucro gerado para os acionistas, uma vez que os índices de desempenho 

convencionais não consideram o custo de capital investido na companhia. 

 

Diante disso, esforços vêm sendo envidados para desenvolver propostas de 

avaliação de desempenho mais eficientes e eficazes, que possam ser efetivamente 

utilizadas pelas organizações, especialmente para o setor de construção civil, que 

vem de alto desempenho financeiro e em anos recentes encontra-se em recessão 

(Prabowo & Cabanda, 2005). 

 

Dessa forma, para promover a maximização da riqueza aos acionistas das 

companhias de construção civil, estas devem, por seus administradores, tomar 

decisões de negócios que melhorem o seu desempenho financeiro e que sejam 

entendidas como adequadas pelo mercado. Em consequência, haverá aumento na 

atratividade de suas ações e sua provável valorização (Frezatti, 1998).  

 

A criação de valor surge quando os resultados econômicos superam as expectativas 

dos acionistas, impulsionando a maximização de sua riqueza. De acordo com Assaf 

Neto (2014), criar valor para uma empresa ultrapassa o objetivo de cobrir os custos 

explícitos identificados nas vendas. Incorpora o entendimento e o cálculo da 

remuneração dos custos implícitos (custo de oportunidade do capital investido), não 

cotejado pela contabilidade tradicional na apuração dos demonstrativos de 

resultados e, consequentemente, na quantificação da riqueza dos acionistas. 

 

Para Perez e Martins (2005), criar valor para uma empresa expressa o potencial de 

benefícios futuros que seus ativos possam gerar, já que o valor econômico de um 
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ativo para o investidor não representa apenas o montante de recursos aplicados em 

sua aquisição, mas incorpora um prêmio pela expectativa dos retornos que ele deve 

gerar acima do mínimo requerido, considerando-se seu risco. Se, após determinado 

período, o retorno gerado por esse ativo supera esse mínimo requerido, diz-se que 

houve criação de valor para o acionista, caso contrário, há destruição de valor. 

 

Portanto, uma empresa é considerada criadora de valor quando for capaz de 

oferecer aos seus acionistas uma remuneração acima de suas expectativas mínimas 

de ganhos, ou seja, quando o resultado gerado pelos negócios supera a taxa de 

remuneração requerida por esses acionistas (Francisco, 2014). 

 

As empresas de construção civil procuram maximizar as condições financeiras de 

seus acionistas. Partindo do pressuposto de que os negócios das companhias estão 

sujeitos a um acirramento da competição, incentivo do governo federal, com 

disponibilização de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

poupança para financiamento dos imóveis e exigem dos administradores ações 

concretas que respondam de maneira eficiente e eficaz, torna-se premente a criação 

de valor para o acionista (CBIC, 2016). 

 

O fluxo de criação e gestão de valor das empresas de construção civil inicia-se pelo 

ingresso de recursos financeiros obtidos por meio dos investidores externos tais 

como credores e acionistas. Os recursos obtidos são aplicados nas atividades 

operacionais e investimentos, de forma a buscar mais eficiência na geração de 

resultado. As distribuições dos recursos financeiros são aplicadas no capital de giro 

ou ativo não circulante com o propósito de aumentar o desempenho e atingir a 

eficácia organizacional. Assim, com o controle gerencial com base no planejamento, 

movimentação dos recursos e adequada estrutura de capital, é possível alcançar o 

resultado esperado pela administração, a ser confirmado por meio das DCs. 

Portanto, a criação de valor se apresenta de forma positiva quando o valor da 

empresa supera o valor contábil (Francisco, 2014). 

 

Assim sendo, a gestão e a administração devem estar certas da necessidade de 

mudanças para a implementação da gestão de valor para o acionista. Devem estar 

definidas, avaliadas e apropriadas para quantificar seu impacto na organização e 
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haver acompanhamento e mensuração dos resultados do processo de 

implementação de forma que a gestão seja bem-sucedida. Portanto, por intermédio 

dessas mudanças de comportamento de gestão ocorrerá mais agregação de valor 

para o acionista (Francisco, 2014). 

 

Um modo de mensurar a criação de valor é por meio de índices de desempenho 

ligados à área econômica e financeira da companhia. De acordo com Fathabadi et 

al. (2014), o EVA® é considerado o principal direcionador de riqueza da empresa no 

mercado globalizado. Segundo os autores, esse índice é uma medida de operação 

simples, apresenta uma imagem real da criação de valor para os acionistas e ajuda 

os gestores a tomar decisões de investir e conhecer as ocasiões para melhorar e 

prestar atenção aos lucros de curto e longo prazo. 

 

O EVA® se apresenta como interligação no planejamento estratégico, revelando 

criação de valor por meio do desempenho operacional e econômico, em itens como: 

orientações técnicas de como investir e utilizar recursos que criem valor para a 

companhia e análise da estrutura de capital aplicado. Francisco (2014) mostra que, 

para isso, leva-se em consideração o desempenho e a evolução das receitas com o 

controle dos gastos e com a eficiência do resultado operacional. 

 

Frezatti (2003) refere que os administradores têm por preocupação acompanhar as 

decisões planejadas pela organização e dar apoio aos gestores a fim de 

proporcionar suporte para que possam perseguir a melhoria de desempenho. E 

também trabalhar com valores previstos e planejados, com o intuito de revelar uma 

gestão ótima dos negócios. Esse processo de gestão inclui também o planejamento 

estratégico, indicando as limitações e as potencialidades da criação de valor. 

 

Os princípios de criação de valor para os acionistas como objetivo estratégico têm 

sido considerados de forma concomitante aos objetivos organizacionais, como relata 

Francisco (2014). Portanto, o que importa é que a estratégia total crie valor e que os 

projetos auxiliares, relacionados a essa estratégia, correspondam com mais 

efetividade para a implantação e implementação da estratégia. 
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O objetivo maior dos administradores de uma empresa, como estabelecem Perez e 

Martins (2005), é maximizar a riqueza dos seus acionistas e o valor econômico do 

capital nela investido, pois somente assim esses acionistas se sentirão incentivados 

a manter ou incrementar seus investimentos nessa empresa, estimulando sua 

perpetuação e seu crescimento.  

 

Assim, os acionistas somente farão investimentos nas empresas se tiverem 

expectativa econômica superior em relação à remuneração proposta pela empresa e 

se esses retornos forem suficientes para cobrir o custo de oportunidade do capital 

próprio investido na empresa, gerando um adicional, que é o valor criado (Francisco, 

2014). 

 

Portanto, o sucesso das companhias do setor de construção civil pode ser medido 

pela sua capacidade de adicionar riqueza aos acionistas, e a gestão empresarial 

com foco na criação de valor é de fundamental importância para a sobrevivência da 

empresa no longo prazo, pois estimula sua sustentação e o seu crescimento, já que 

incentiva novos investimentos por seus acionistas e credores (Perez & Martins, 

2005). 

 

2.6 Notas finais 

 

Autores salientam a importância da avaliação de desempenho nos mais variados 

tipos de entidades (Brito & Vasconcelos, 2005; Gonçalves, 2012; Jordão et al., 2015; 

Kassai, 2002; Macedo et al., 2012). A construção civil, setor de grande importância 

para o desenvolvimento do país, não pode se eximir dessa avaliação. Para as 

empresas, os índices de desempenho têm se tornado um fator decisivo na tomada 

de decisões e várias são as métricas usadas para avaliação das mesmas. Segundo 

Nascimento (2011), os principais instrumentos para avaliar aspectos de 

desempenho são oriundos das demonstrações financeiras. 

 

Estudos e pesquisas são desenvolvidos constantemente na busca por 

aprimoramento dessas metodologias. Entre elas têm se destacado a DEA, medida 

de desempenho que faz com que a decisão fique norteadora por um único índice 

construído por meio de várias abordagens de desempenho diferentes (Macedo & 
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Cavalcante, 2009). Tal metodologia pode ser considerada uma medida de avaliação 

de desempenho contemporânea, contrapondo-se às métricas tradicionais. 

 

A DEA visa à eficiência relativa de um número de unidades homogêneas, 

transformando entradas em saídas. As variáveis são selecionadas de acordo com o 

que se procura conhecer. O modelo apresenta unidades eficientes que servem de 

base de benchmarks para as unidades ineficientes. Alguns autores esclarecem o 

fato de os problemas de programação linear usados para operacionalizar a DEA 

estabelecer os pesos das DMUS e tirar das mãos dos gestores a capacidade de 

influenciar consciente ou inconscientemente os resultados. É importante ressaltar, 

também, que estudos são realizados com o objetivo de se fazer uso de 

metodologias complementares. 

 

Os autores, apesar de listarem vantagens e desvantagens do uso da DEA, 

consideram-na uma ferramenta valiosa em processos decisórios estratégicos. Os 

escores de eficiência apresentados pela DEA não podem ser avaliados 

isoladamente, como em todo processo de avaliação de desempenho. É 

indispensável a avaliação criteriosa, inclusive da validade do próprio modelo 

proposto. Informações extraídas por meio da DEA como benchmark e possíveis 

folgas devem ser levadas em conta, reforçando-se os objetivos estratégicos da 

organização. Essas informações são confirmadas pelo trabalho de Santos e Casa 

Nova (2005). Na verdade, o que se observou na literatura apresentada, mais 

especificamente em estudos precedentes com utilização da DEA, foi a análise dos 

escores apurados pela DEA associada a outras técnicas de avaliação, entre as 

quais sobrassem análise estatística descritiva, análise de correlação, aplicação do 

modelo Tobit e índice de produtividade de Malmquist. 
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3 Metodologia da Pesquisa 

 

Neste capítulo é descrita a metodologia aplicada para a validação da DEA como 

ferramenta para análise das variáveis formadas da árvore de criação de valor das 

empresas do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA e posterior à 

análise de correlação entre o EVA® gerado pelas companhias (sua eficácia) e a 

eficiência revelada pelas mesmas. 

 

Collins e Hussey (2005, p. 61) afirmam que a metodologia é “a maneira global de 

tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados”. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva e aplicada, pois investiga as 

companhias do setor de construção civil que são negociadas na BM&FBOVESPA, 

com destaque para a Direcional. Segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa 

descritiva “descreve o comportamento dos fenômenos”, sendo que as informações 

são obtidas a partir de compilação de dados quantitativos pelo uso de técnicas 

estatísticas. Malhotra (2001) complementa que a pesquisa descritiva possibilita 

conhecer a verdade e interpretá-la. Félix (2014), em seus estudos do mesmo setor, 

recomenda o método de pesquisa descritiva no momento em que se procura 

descrever e caracterizar com relativa profundidade os objetos de estudo. 

 

A pesquisa aplicada tem como objetivo neste estudo, corroborando Collis e Hussey 

(2005), oferecer às companhias do setor de construção civil um novo paradigma de 

avaliação de desempenho (de eficiência e de eficácia), para acompanhamento da 

sua capacidade de criação de valor, buscando estabelecer uma avaliação relativa do 

tipo benchmarking. Segundo os autores, a pesquisa aplica-se quando a mesma 

almeja a produção de conhecimentos para o aproveitamento prático, direcionados 

para solucionar problemas específicos. 

 

Quanto à abordagem, é de natureza quantitativa e qualitativa, visto que busca 

verificar, por meio de análise, o desempenho econômico-financeiro das empresas de 

construção civil listadas na BM&FBOVESPA e, na sequência, comparar o 
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desempenho da Direcional com o setor. Foi realizada também pesquisa de campo 

por meio de entrevistas semiestruturadas utilizando abordagens qualitativas para 

interpretação dos resultados. De acordo com Collis e Hussey (2005), a abordagem 

quantitativa possibilita tratar estatisticamente os dados coletados. Já o tratamento 

qualitativo proporciona a análise de conteúdo do objeto de pesquisa por meio de 

interpretação. Tais autores afirmam que a análise de conteúdo possui uma 

formalidade para a análise de dados qualitativos, sendo também uma possibilidade 

de pesquisar dados não quantitativos e obter representação numérica com critérios 

e unidades de análises desenvolvidas pelo pesquisador. Aguiar (2015) indica a 

abordagem quantitativa e qualitativa nos casos como os ora propostos, pois são 

analisados dados secundários das companhias com o objetivo de mensurar o 

desempenho econômico-financeiro e entender possíveis relações com os resultados 

obtidos.  

 

A classificação da pesquisa em quantitativa e qualitativa se justifica pelo fato de ser 

objetivo do estudo a mensuração do desempenho econômico-financeiro da 

Direcional em relação às companhias do setor de construção civil listadas na 

BM&FBOVESPA e posterior análise das relações entre as companhias consideradas 

eficientes pela DEA e sua eficácia medida pela capacidade de criação de valor. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa de campo utiliza a análise setorial 

complementada por um estudo de caso, com o fito de comparar a efetividade 

medida pela capacidade de criação de valor entre a Direcional e o setor. Ferreira 

(2015), em seus estudos considerando a análise setorial, sugere tal procedimento 

para pesquisas envolvendo companhias listadas na BM&FBOVESPA, pois na 

divisão setorial proposta por esta é possível identificar as empresas por setor, 

subsetor e segmentos, nos quais se previnem classificações duvidosas ou indevidas 

na análise. Complementando os procedimentos, esta pesquisa foi realizada na 

forma de estudo de caso, uma vez que foram examinadas as práticas adotadas de 

avaliação de desempenho da Direcional, de modo a identificar a percepção dos 

dirigentes, gestores e analistas (Yin, 2010). Jordão e Casas Novas (2013) 

recomendam o estudo de caso na tentativa de compreender e analisar, de forma 

detalhada e sistemática, o processo do fenômeno estudado e seu contexto. De 

acordo com Gil (2007), o estudo de caso é um caminho de construção do saber de 
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natureza empírica e que oferece uma análise aprofundada de um ou mais casos, a 

fim de garantir o amplo e detalhado conhecimento. 

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

As unidades de análise são as companhias do setor de consumo cíclico, subsetor de 

construção civil classificadas no segmento de edificações, listadas na 

BM&FBOVESPA nos exercícios de 2010 a 2016, com destaque para a Direcional. 

Em 31 de dezembro de 2016 a BM&FBOVESPA contava com 18 empresas do 

subsetor de construção civil listadas e em funcionamento. Entre elas, este estudo faz 

uma análise das 15 companhias listadas no novo mercado – empresas ao mais 

elevado padrão de governança corporativa –, consideradas de mais 

representatividade e referência. A Tabela 1 mostra a relação das empresas do 

estudo.  

 

Tabela 1 

Empresas analisadas no estudo 

Empresas 
CR2 

Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações 
Direcional S/A. 

Even 
EZTEC S/A. 

Gafisa S/A. 
Helbor 
JHSF 

MRV Engenharia e Participações S/A. 
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações 

Rodobens 
Rossi Residencial S/A. 

Tecnisa 
Trisul 
Viver 

Empresas listadas na BM&FBOVESPA no segmento Novo Mercado  
Fonte: BM&FBOVESPA (2017) http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-
derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm  

 

De acordo com Abel (2000), na seleção das DMUs deve-se observar se apresentam 

mesma tecnologia e se as unidades são homogêneas. Ou seja, se possuem 

objetivos e atividades comuns, insumos e produtos iguais, variáveis somente no 

tamanho e na sua intensidade. Nessa linha, Stella (2014) afirma que calcular a 

eficiência a partir de um mercado completo torna difícil a obtenção de conclusões. O 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
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ideal, segundo o autor, é a segmentação a partir de características específicas para 

cada grupo a ser analisado. 

 

Na análise das companhias de construção civil foi levado em consideração que, para 

a composição da população, a companhia precisa ser integrante do novo mercado 

durante o período de análise, independentemente da data de sua adesão. Tal 

restrição é imposta, tendo-se em vista o padrão de transparência e governança 

corporativa altamente diferenciado (Ferreira, 2015). 

 

A escolha das entidades em estudo deve-se ao avanço no seu posicionamento 

perante o mercado e, por consequência, das constantes variações na demanda que 

vem ocorrendo no setor, conforme ponderam, também, Fries et al. (2015) em seus 

estudos sobre o mesmo setor. A situação de essas organizações estarem passando 

por processos de desaceleração depois de alto crescimento levanta a questão da 

análise de desempenho relativa das mesmas e dos parâmetros seguidos por elas. O 

estudo foi realizado com as companhias do setor de construção civil listadas na 

BM&FBOVESPA classificadas no segmento de edificações, contidas no novo 

mercado devido à sua importante participação no setor. O fato de o pesquisador ter 

trabalhado na empresa, ocupando a função de analista de controladoria e 

planejamento, foi decisivo para a seleção do caso. 

 

A escolha do período de análise iniciando-se em 2010 justifica-se por ser o ano de 

melhor desempenho econômico-financeiro do setor na última década e pelo primeiro 

ano com ações negociadas na BM&FBOVESPA da Direcional (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2016). 

 

As unidades de observação selecionadas foram as DCs, relatórios da administração 

(RAs), notas explicativas (NEs), releases de resultados e identificação das pessoas 

que poderiam fornecer as informações necessárias para responder o problema de 

pesquisa investigado. 

 

Uma dificuldade encontrada no presente estudo foi o número de arquivos a serem 

trabalhados, já que para cada uma das 15 companhias de construção civil 

analisadas foram utilizados dois arquivos eletrônicos para cada um dos sete 
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períodos analisados, totalizando 210 arquivos em Excel a serem processados. 

Nesse sentido, tomou-se cuidado para que as informações estivessem sempre nas 

mesmas linhas e colunas para que os cálculos fossem feitos com bastante 

segurança. O banco de dados construído abrange os saldos acumulados das contas 

de resultado e os saldos finais das contas patrimoniais referentes a cada um dos 

exercícios sociais analisados.  

 

O fato de haver companhias de construção civil de portes diferentes não impediu a 

análise por meio da DEA-VRS, de acordo com Saurin et al. (2010), já que o modelo 

é invariante à escala. 

 

A escolha dos entrevistados contemplou pessoas de diferentes cargos e níveis, 

passando por diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, supervisores e 

analistas de diferentes departamentos que pudessem representar todas as áreas 

funcionais por meio de entrevista conduzida por um questionário semiestruturado. 

Foram realizadas entrevistas em profundidade para investigar a percepção dos 

entrevistados sobre o desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação 

às empresas do setor.  

 

A Tabela 2 mostra a distribuição das entrevistas entre os respondentes e ilustra a 

amostra selecionada representativa dos diversos níveis hierárquicos da empresa. 

 

Tabela 2 

Respondentes das entrevistas agrupados por função 

Diretores/Superintendentes Gerentes Coordenadores/Supervisores Analistas 
CFO Planejamento e RI Planejamento Planejamento 

CFO anterior Controladoria Planejamento anterior Controladoria 
Engenharia Técnica Financeiro Controladoria Contábil 

Incorporação Novos negócios Financeiro RI 
Novos negócios 

 
Incorporação e novos negócios Incorporação 

  
Orçamento de obra TI 

  
Fiscal DP 

  
Comercial 

 
  

TI 
 5 4 8 14 

RI: relação com investidores; TI: tecnologia da informação; DP: Departamento de Pessoal. 
Fonte: elaboração própria 
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Dos 40 convites enviados, houve a confirmação de 31 deles, não sendo possível 

compatibilidade na agenda do diretor-presidente, dos dois diretores comerciais, 

diretor jurídico, superintendente administrativo, coordenador contábil e três analistas. 

As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2017 com duração 

aproximada de 50 minutos cada. 

 

3.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

A população a considerar para a realização deste estudo consiste em 15 

companhias do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, estando 

classificadas no segmento de edificações, listadas no novo mercado. As 

informações sobre essas empresas foram coletadas nas DCs, referentes aos 

exercícios findos entre 2010 e 2016, sendo esses dados secundários obtidos no site: 

http://www.fundamentus.com.br. A escolha desse site justificou-se pela importância 

de os arquivos estarem disponibilizados em Excel de maneira padronizada. Além 

disso, outras informações foram extraídas nos RAs, nas NEs, nos releases de 

resultados e nos sites das empresas. Com base nos referidos dados foram extraídos 

os índices que compõem o EVA®, com o objetivo de possibilitar o processamento 

dos mesmos por meio da DEA e o cálculo do EVA® das companhias. Os referidos 

arquivos são de livre consulta ao público em geral.  

 

Foram realizadas também coletas de dados da Direcional de natureza qualitativa de 

fonte primária, com realizações de entrevistas pessoais, em profundidade, apoiadas 

em um roteiro de entrevista no Apêndice A. Tal roteiro foi composto por 35 questões 

baseando-se em variáveis extraídas da literatura referentes a resultados empíricos 

de estudos anteriores concernentes à efetividade da criação de valor. A escolha dos 

entrevistados foi feita por tipicidade, com base no acesso às informações. Foram 

entrevistadas pessoas de diferentes cargos e níveis, desde diretores a analistas. A 

análise das entrevistas foi realizada com base no método de análise de conteúdo, 

como indicado por Jordão e Souza (2013). Tal análise auxilia a realização de 

ligações entre a situação a ser analisada e as manifestações da superfície, discutida 

por meio de operações de desmembramento e classificação semânticas, sintáticas e 

lógicas.  
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Além da aplicação das entrevistas, para atender ao quarto objetivo específico deste 

estudo, foi utilizada também a técnica da observação direta que, segundo Brandão 

(1988), para ser utilizada, demanda que o pesquisador esteja atento e respeite o 

conjunto de regras formuladas ou implícitas, procurando entender se aspectos do 

relacionamento levam as pessoas a transgredi-las ou obedecê-las. Na visão de 

Chizzoti (1995), a utilização da observação direta na pesquisa afeta o paradigma 

fenomenológico, pois busca estudar o senso comum, o cotidiano, com base em 

teorias preestabelecidas, que são levadas a campo para teste e comprovação ou 

falseamento. 

 

O pesquisador, ex-funcionário da empresa, fez a observação direta não participante 

seguindo o preceito de Yin (2010, p. 139), segundo o qual “essa técnica pode ser 

utilizada em ambiente mais do dia a dia, como as grandes organizações, e pode 

proporcionar oportunidades incomuns para a coleta de dados”. Com a utilização 

dessa técnica o pesquisador teve a intenção de perceber, no comportamento das 

pessoas da companhia de observação, a confirmação, colaboração ou negação do 

que está posto, no nível de teoria, acerca da avaliação do desempenho econômico-

financeiro da organização e do setor. 

 

Foram coletadas, ainda, informações para a utilização de índices componentes da 

árvore de criação de valor. O modelo da árvore de criação de valor foi extraído de 

Finegan (1999) e adaptado para a atividade específica das organizações em estudo. 

 

Das DCs foram extraídas as informações as quais foram analisadas na forma de 

valores. É conveniente observar que a DEA pode “incluir índices de diferentes 

medidas de mensuração” (Kassai, 2002, p. 167). Isso significa um diferencial pelo 

modelo, tendo em vista que aspectos monetários podem ser usados sem 

comprometer os resultados. O modelo DEA-VRS é invariante à escala, o que 

significa dizer que podem ser inclusas, numa mesma análise, unidades de tamanhos 

variados, sem que tal fato influa diretamente no resultado apresentado.  
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3.4 Índices selecionados 

 

Destacam-se a seguir outras variáveis financeiras que foram necessárias para 

desenvolver o cálculo a partir das DCs, NEs e releases de resultados, com o 

propósito de complementar a base de índices, consideradas necessárias neste 

estudo para atender aos objetivos propostos e responder à questão norteadora. 

Para tanto, esses índices foram divididos em três grupos – lucratividade, 

rentabilidade e criação de valor. 

 

3.4.1 Lucratividade 

 

 Margem bruta (MB): razão entre o lucro bruto (LB) e a receita líquida de 

vendas (RL) (Berk et al., 2010): 

 

                                                       MB = LB / RL                                              (G) 

 

 Margem EBITDA: razão entre o EBITDA e a receita líquida de vendas (RL). 

O EBITDA consiste no cálculo dos lucros de uma empresa antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização serem deduzidos (Berk et al., 2010). 

Para as empresas do setor de construção civil, ainda são deduzidos os 

encargos financeiros associados ao financiamento da produção que são 

contabilizados como custo do imóvel conforme o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – Orientação (OCPC)-01 e a participação dos acionistas 

minoritários. Tais deduções são para não distorcer comparações 

 

                                      Margem EBITDA = EBITDA / RL                                   (H) 

 

 Margem líquida (ML): razão entre o lucro líquido (LL) e a receita líquida de 

vendas (RL) (Berk et al., 2010): 

 

                                                      ML = LL / RL                                                   (I) 
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3.4.2 Rentabilidade 

 

 ROA: coeficiente entre o lucro operacional líquido (LOL) e o valor contábil dos 

ativos totais (AT) da empresa (Berk et al., 2010): 

 

                                                 ROA = LOL / AT                                               (J) 

 

 ROIC: é obtido a partir do coeficiente entre o lucro operacional líquido (LOL) e 

os ativos operacionais da empresa (Assaf Neto, 2014): 

 

                                      ROIC = LOL / ativos operacionais                            (K) 

 

 ROE: coeficiente entre o lucro líquido (LL) e o valor contábil da empresa – 

patrimônio líquido (PL) (Berk et al., 2010): 

 

                                                       ROE = LL / PL                                           (L) 

 

3.4.3 Criação de valor 

 

 Q de Tobin: obtido a partir da razão entre o valor de mercado (VM) de uma 

empresa e o ativo total (AT) (Famá & Barros, 2000). 

 

                                             Q de Tobin = VM / AT                                    (M) 

 

 MVA: representado pela diferença entre o valor de mercado (VM) da empresa 

e o capital nela investido (capital próprio mais o capital de terceiros) (Young & 

O’Byne, 2003): 

 

                                       MVA® = VM – Capital investido                          (N) 

 

 EVA: calculado deduzindo-se do NOPAT (lucro operacional líquido) o custo 

do capital (capital investido – capital próprio mais capital de terceiros), 

multiplicado pelo WACC (custo médio ponderado de capital) (Young & 

O’Byrne, 2003): 
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                              EVA® = NOPAT – (capital investido x WACC)                  (O) 

  

O EVA® representa um importante índice para a aferição da criação de valor para as 

empresas. Portanto, para que esse relevante índice de desempenho fosse utilizado 

neste estudo, foi necessário desenvolver o cálculo do WACC a partir da equação P: 

 

                                  WACC = Kd (1-IR) D/(D+S) + Ks S/(D+S)                     (P) 

 

Sendo: 

 Kd a taxa de juros da dívida (capital de terceiros); 

 Ks a taxa de retorno exigida pelos acionistas (CAPM); 

 D o capital de terceiros; 

 S o capital próprio; 

 IR a taxa do imposto de renda. 

 

O capital de terceiros foi determinado a partir do endividamento total da empresa 

(empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo), bem como o capital próprio 

foi obtido com base no investimento feito pelos acionistas, registrado no Patrimônio 

Líquido (PL) da empresa, conforme DCs divulgadas ao mercado. A taxa de juros da 

dívida (capital de terceiros) foi obtida a partir da ponderação entre as despesas 

financeiras e o endividamento total deduzido o financiamento da produção (linha de 

crédito às empresas de construção civil) e entre o custo do financiamento da 

produção (apropriado no custo do imóvel conforme OCPC-01) e o financiamento da 

produção. A taxa do imposto sobre a renda foi estabelecida em 34% apenas para as 

holdings – empresa que detém a posse majoritária de ações de outras empresas – 

das empresas analisadas, composto por 25% de imposto de renda de pessoa 

jurídica (IRPJ) mais 9% de contribuição social sobre lucro líquido (CSLL). São 

também contabilizadas outras dívidas diferentes de financiamento da produção, 

como: leasing, debêntures, Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) 

e dívidas coorporativas.  

 

As empresas controladas pela holding, na qual são constituídos os 

empreendimentos imobiliários e que dispõe do financiamento da produção, são 

submetidas ao regime da afetação patrimonial. Por meio desse regime o terreno e 
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as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos 

a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador com o 

objetivo de assegurar a unidade autônoma em construção ou a ser construída, no 

caso da falência do incorporador, conforme artigo 31-A da Lei Federal nº 

10.931/2004. Para tais empresas, é aplicável um regime especial de tributação 

(RET), conforme artigo 4º e 8º da Lei Federal nº 10.931/2004 e Instrução Normativa 

nº 1.435/2013. As alíquotas dos impostos - IRPJ, CSLL, Programa de Integração 

Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 

são unificadas e têm como base de cálculo a receita de vendas - 1% para imóveis 

até R$ 100.000,00, composta por 0,31% de IRPJ, 0,16% de CSLL, 0,09% de PIS e 

0,44% de COFINS e 4% para imóveis acima de R$ 100.000,00, composta por 1,26% 

de IRPJ, 0,66% de CSLL, 0,37% de PIS e 1,71% de COFINS. A taxa de retorno 

exigida pelos acionistas foi obtida a partir do modelo de precificação de ativos 

CAPM, conforme equação Q: 

 

                                              E(R) = Rf + β [E(Rm) – Rf]                                   (Q) 

  

Sendo: 

 Rf o retorno (%) sobre um ativo livre de risco; 

 β (Beta) uma medida de risco sistemático de um grupo de ações de 

determinada empresa ou setor; e 

 E(Rm) o retorno (%) esperado no mercado de ações. 

 

Para a definição do retorno percentual sobre um ativo livre de risco (Rf), foi utilizada 

a taxa anual Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), definida nas 

reuniões periódicas do Comitê de Políticas Monetárias (COPOM) do Banco Central 

do Brasil, que remunera os investidores no negócio de compra e venda de títulos 

públicos. Conforme recomendações de Locatelli (2014), a taxa SELIC representa 

uma das melhores referências do retorno percentual sobre um ativo livre de risco 

para a precificação de ativos nacionais. 

 

Para identificar o Beta para cálculo do retorno esperado sobre um ativo de risco 

neste estudo, foram extraídos da base de dados do InfoMoney no site: 

www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices os retornos totais aos acionistas e 
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as cotações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), sendo 

utilizados dados diários abrangendo os últimos três anos a data do exercício 

analisado. O Beta foi estimado a partir do suplemento do programa Excel/ Análise de 

Dados/ Regressão do pacote Microsoft Office 2013, que associa o retorno de um 

ativo (em percentual) aos retornos do índice de mercado (também em percentual).  

 

O Beta (β) expressa o risco sistemático da empresa, considerando o histórico de 

retornos proporcionados pelo ativo (ações da empresa) comparado ao retorno 

histórico de mercado, que expressa a sensibilidade das ações a flutuações 

experimentais pelo mercado. Ou seja, o Beta procura demonstrar a tendência de 

comportamento das ações de determinada empresa quando expostas às forças do 

mercado, IBOVESPA no caso das ações negociadas na bolsa de valores brasileira. 

O Beta é calculado obtendo-se a razão entre a covariância entre os retornos do ativo 

(i) e o índice de mercado e a variância dos retornos do índice de mercado, conforme 

equação R (Berk et al., 2010): 

 

                                   βi = Cov (Ri, Rmkt) / Var (Rmkt)                               (R) 

  

Quanto à definição do prêmio de risco, ou seja, o retorno esperado no mercado 

acionário menos o retorno sobre um ativo livre de risco, autores como Young e 

O’Byrne (2003) e Damodaran (2010) recomendam a adoção de um prêmio de risco 

entre cinco e seis pontos percentuais, adotando como referência o mercado de 

capitais norte-americano, cujo prêmio de risco é calculado a partir dos retornos 

anuais da bolsa versus as rentabilidades anuais em renda fixa. Geralmente é 

adotado como métrica para os retornos de mercado o histórico anual de carteiras 

como Standard & Poor’s (S&P) 500 e Treasury Bonds (Berk et al., 2010). Nesse 

contexto, para o mercado acionário brasileiro, a referência de uma carteira de 

mercado seria o IBOVESPA. Contudo, segundo Locatelli (2014), considerando-se a 

imaturidade do mercado de capitais brasileiro e as constantes oscilações no cenário 

político e econômico do país, recomendam-se arbitrar um prêmio de risco de 5% 

para se trabalhar com as empresas brasileiras. Assim, foi utilizada neste estudo a 

taxa de 5% como prêmio de risco para os cálculos do EVA. 
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Destaca-se que os principais índices de lucratividade, rentabilidade e criação de 

valor adotados neste estudo são amplamente utilizados pelo mercado como 

referência em decisões de investimentos, referendadas por Famá e Barros (2000), 

Berbel (2004), Camargos e Barbosa (2005), Camargos (2008), Fathabadi et al. 

(2014) e Jordão, Almeida e Locatelli (2016). 

 

3.5 Seleção das variáveis e construção do modelo de análise  

 

Os componentes da árvore de criação de valor buscam atender às características da 

metodologia DEA utilizada, sem perder o foco na criação de valor econômico, em 

consonância com a proposta de Aguiar (2015). Os índices componentes da árvore 

de criação de valor utilizados pelas companhias do setor de construção civil estão 

discriminados na Figura 4. 

 

 

Figura 4  
Corte vertical na árvore de criação de valor. 
Fonte: Aguiar, K. (2015). Análise de eficiência econômico-financeira de cooperativas de crédito por 
meio da análise envoltória de dados. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-
Graduação em Administração, Faculdade Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A partir da proposta de 
Finegan, P. T. (1999). Demystifying EVA® and EVA® implementation. Apresentação, PowerPoint. 
 

Diante da magnitude das variáveis mencionadas na Figura 4, verificou-se a 

necessidade de redução do número de variáveis a serem tratadas pela DEA. 
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Segundo Abel (2000), fazer uma seleção com poucas variáveis pode acarretar perda 

na qualidade e na especificação das mesmas. Já uma análise com muitas variáveis 

possibilita que cada DMU torne-se única, proporcionando elevado número de DMUs 

com altos graus de eficiência. 

 

Foram selecionados cinco insumos e um produto que retratam mais 

condensadamente a composição do EVA® nas companhias do setor de construção 

civil. Assim, o modelo de análise se apresenta da seguinte forma: 

 

Tabela 3  

Rol descritivo de insumos e produtos 

Insumo/Produto Descrição 

Insumo 1 - Impostos Referem-se aos tributos aplicados nas holdings, que têm como base de 
cálculo o faturamento, quais sejam: PIS, COFINS e ISSQN e incidentes 
sobre as sobras: IRPJ e CSLL conforme regulamento do Imposto de Renda. 
Estão inclusos também os impostos incidentes sobre as empresas 
controladas pela holding, no qual os tributos federais são unificados em 
apenas uma alíquota de 1% ou 4%: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL e têm 
como base de cálculo o faturamento. 

Insumo 2 - Despesas 
operacionais 

Relacionam-se às despesas oriundas da atividade operacional. Destacam-
se, por seu montante, as despesas com terreno, materia-prima e mão de 
obra. 

Insumo 3 - Custo de 
capital 

O custo de capital está relacionado aos gastos com capital de terceiro e 
capital próprio. Os gastos de capital de terceiro são com: financiamento da 
produção e financiamento corporativo. O capital próprio, via de regra, é 
remunerado por meio de distribuição de dividendos. O custo de capital de 
terceiro foi calculado a partir da ponderação entre despesas financeiras do 
período mais o custo do financimamento da produção, que é contabilizado 
como custo do imóvel conforme OCPC-01 e o saldo final das contas que 
compõem o passivo oneroso. O índice apurado foi aplicado sobre o passivo 
oneroso. Já para o capital próprio foi atribuido o CAPM.  

Insumo 4 - Capital 
empregado 

Refere-se aos valores aplicados no ativo fixo e capital de giro. O ativo fixo 
está ligado direta ou indiretamente à produção. São os itens classificados 
contabilmente nos grupos: investimentos, imobilizado, intangível. Já o 
capital de giro representa as disponibilidades das companhias de 
construção civil. 

Produto 1 – Receita Receita referente à atividade operacional. Enquadra-se a receita de vendas 
de imóveis. 

PIS: Programa de Integração Social; COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social; IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido; 
CAPM: Capital Asset Pricing Model; ISSQN: imposto sobre serviços de qualquer natureza 
Fonte: elaboração própria. 
 

3.6 Tratamento dos dados 

 

Após levantamento das variáveis selecionadas na subseção anterior, consideradas 

como insumos (inputs) ou produtos (outputs) na composição do modelo, elas foram 



76 

 

tratadas com base no modelo DEA-VRS, com orientação aos inputs, buscando a 

criação de parâmetros relativos que possibilitem a análise de desempenho 

econômico-financeiro de cada companhia. Tal orientação está em conformidade com 

Saurin et al. (2010), que ressaltam a adequação do modelo DEA-VRS para os 

setores que atuam com retornos variáveis de escala. 

 

Para que não haja distorção nos resultados, as DMUs devem corresponder pelo 

menos a três vezes a soma de insumos e produtos, como recomendam Lopes et al. 

(2011). Já de acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 402), é “indicação 

constante na literatura que o número de unidades avaliadas seja, no mínimo, duas 

vezes a soma do número de insumos e produtos que compõem o modelo”. O 

modelo estabelecido e as variáveis selecionadas neste estudo atendem a esse 

requisito, já que são cinco variáveis e um grupo de 15 unidades.  

 

O instrumento de análise foi o Performance Improvement Management Software 

(PIM-DEA). A escolha desse programa deve-se à oportunidade de acesso pelo 

Núcleo de Pesquisa em Eficiência, Sustentabilidade e Produtividade (NESP) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Utilizou-se também o software 

SDEA.BR, corroborando os resultados apresentados pelo PIM-DEA. 

 

De acordo com o grau de eficiência, os resultados alcançados possibilitam 

discussão sobre quais companhias do setor de construção civil serviram de 

benchmarks para as demais em cada exercício social, no quesito criação de valor, 

sendo que as unidades classificadas como ineficientes podem fazer uso dessas 

informações a partir da aderência aos pontos considerados fortes nas unidades 

eficientes. Já as companhias consideradas eficientes pelo modelo terão parâmetros 

para incrementar seu desempenho com base na análise dos resultados 

apresentados. 

 

Complementando, os escores de eficiência apurados foram usados como dados 

para uma análise estatística descritiva com o intuito de verificar a variabilidade e 

consistência dos mesmos. Para isso, foi usado o suplemento do programa Excel/ 

análise de dados/ análise descritiva do pacote Microsoft Office 2013. Os resultados 

provocaram discussão quanto a assimetria, média, valores mínimo e máximo e 
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intervalo dos escores de cada período em análise apresentados pela DEA. Em 

sequência, foram feitos cálculos de índice de correlação para determinar a 

existência ou não de correlação entre o escore de eficiência apurado pela DEA e o 

EVA® apresentado pelas companhias de construção civil, o qual foi calculado 

especificamente para a composição deste estudo, sendo considerado um índice da 

eficácia das unidades em estudo.  

 

A análise de correlação foi feita ano a ano: a) entre a medida de eficiência em 

percentual e o EVA® representado pelas 15 companhias de construção civil 

analisadas; b) entre a eficiência e eficácia a partir de quartis estatísticos extraídos de 

um rol composto pelas DMUs, tendo como critério de classificação o somatório dos 

escores de eficiência nos sete períodos analisados; c) entre eficiência e eficácia a 

partir de quartis agrupados de forma intencional, tendo como premissa o fato de que 

os grupos formados foram compostos por unidades semelhantes em relação à 

quantidade de períodos consideradas eficientes pela DEA e em número de unidades 

aproximadas em cada quartil. Para tanto, foi utilizado o suplemento do programa 

Excel/ análise de dados/ correlação do pacote Microsoft Office 2013. 

 

A Tabela 4 apresenta o modelo que serviu de base para a interpretação dos índices 

de correlação deste estudo.  

 

Tabela 4  

Modelo base para interpretação de índice de correlação 

Intervalos Correlação 
+ 1 Correlação positiva perfeita 

+ 0,8 < + 1  Forte correlação positiva 
+ 0,4 < + 0,8 Correlação positiva moderada 
- 0,4 < + 0,4  Muita pouca relação 
- 0,4 < - 0,8  Correlação negativa moderada 
- 0,8 < - 1  Forte correlação negativa 

- 1 Correlação negativa perfeita 
Fonte: adaptado de: Smailes, J. P., & Mcgrane, A. (2007). Estatística aplicada à Administração com 
Excel. (1. ed., p. 135). São Paulo: Atlas. 
 

De acordo com Anderson, Sweeney e Williams (2007), em um conjunto com valores 

extremos é recomendável que se utilize a mediana ou a média para que não causem 

confusão no momento da análise. Já em relação à variabilidade dos elementos 

dentro de um grupo, se existem valores extremos, os mesmos autores orientam o 
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uso da amplitude ou intervalo interquartil. Em conformidade com os autores citados, 

Smailes e McGrane (2007) certificam que, em conjuntos de dados assimétricos, o 

uso da média e do intervalo interquartil consegue anular a influência dos valores 

extremos. 

 

A DEA apresenta, de acordo com Fernandes e Capobianco (2000), um conjunto de 

variáveis que convertem a DMU eficiente, o que não significa que uma ou outra 

variável dessa DMU não possa ainda ser otimizada. Tal acontecimento ocorre 

quando, apesar de estar na fronteira de eficiência, a DMU tem folga de insumo ou 

produto. Com base nessa afirmação, foram realizadas análises no sentido de 

verificar possíveis folgas nas unidades classificadas como tecnicamente eficientes. 

 

Diante do exposto, podem-se verificar as vantagens da adoção da DEA como 

ferramenta de apoio ao trabalho em pauta: a) DEA é aplicável a qualquer 

organização que tenha múltiplos insumos e múltiplos produtos; b) a DEA-VRS é 

indiferente à escala; c) DEA gera um único índice de desempenho para cada DMU 

em análise; d) a DEA-VRS exibe parâmetros para as DMUs envolvidas pela curva de 

eficiência, apresentando a(s) DMU(s) referência(s); e) a DEA aceita variáveis em 

unidades diferentes, de forma a analisar, simultaneamente, variáveis monetárias e 

não monetárias (Aguiar, 2015). 

 

3.7 Premissas de pesquisa 

 

a) A DEA pode ser utilizada em companhias do setor de construção civil 

brasileiro como metodologia complementar à análise de desempenho 

econômico-financeiro tradicional; 

b) a Direcional gera mais EVA® que as demais companhias do setor; 

c) a Direcional gera desempenho financeiro superior ao das demais companhias 

do setor; 

d) na percepção dos dirigentes, gestores e analistas da Direcional, essa 

companhia possui melhor desempenho financeiro e gera mais valor que as 

demais companhias do setor. 
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3.8 Plano de ação metodológica 

 

A Tabela 5 traz o plano de ação metodológica, possibilitando uma visão geral dos 

objetivos geral e específicos, pressupostos do estudo, instrumentos de coleta de 

dados e técnica de análise de dados. Dessa forma, tem-se mais compreensão de 

todos os passos definidos ao longo do processo do estudo. 

 

3.9 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Podem ser consideradas algumas limitações do trabalho ora apresentado, a saber: 

a) para valores como capital empregado, passivo oneroso e capital de giro o ideal é 

que a análise feita seja pelo valor médio do período. Devido à não disponibilização 

de algumas informações, os valores tratados representam o saldo ao final de cada 

exercício social; b) pelo fato de existirem outras companhias do setor de construção 

civil em diferentes segmentos de listagem na BM&FBOVESPA, com características 

operacionais diferentes, o alvo desta pesquisa foi o segmento de listagem de mais 

representatividade, qual seja, novo mercado; c) manifestou-se, durante o 

desenvolvimento do trabalho, o interesse de se fazer uma análise da eficiência 

cruzada das DMUs, o que não foi feito por não fazer parte do escopo do trabalho. No 

entanto, procedeu-se à análise de correlação a partir de agrupamentos com o intuito 

de contornar ou minimizar tal limitação; d) a não disponibilização de algumas 

informações estratégicas da Direcional.  

 

Para contornar ou minimizar tal limitação, foram evidenciadas informações de fontes 

distintas, o que caracteriza a triangulação interna do estudo. Em relação à 

triangulação externa, foram confrontados os resultados obtidos com a teoria e os de 

pesquisas anteriores. Vale ressaltar que o uso da triangulação interna e externa, no 

presente estudo, oferece mais sustentação aos resultados e discussões 

apresentados. 
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Tabela 5   

Plano de ação metodológica 

Objetivo da pesquisa Objetivos específicos Pressupostos da pesquisa Instrumento de coleta Técnica de análise dos dados 
Analisar o desempenho 
econômico-financeiro da 
Direcional em relação às 
companhias do setor de 
construção civil listadas na 
BM&FBOVESPA, em 
termos de valor adicionado 
(EVA®), por meio da Data 
Envelopment Analysis – 
DEA. 
 
 

1.Analisar o desempenho 
econômico-financeiro (em 
termos de lucratividade e 
rentabilidade) das 
companhias do setor de 
construção civil brasileiras 
listadas na 
BM&FBOVESPA; 

2.verificar a criação de valor 
econômico das 
companhias do setor de 
construção civil brasileiras 
listadas na 
BM&FBOVESPA;  

3.descrever e discutir a 
efetividade das 
companhias do setor de 
construção civil brasileiro 
listadas na 
BM&FBOVESPA no 
período de 2010 a 2016 
em termos de criação de 
valor, por meio da DEA; 

4.analisar a percepção dos 
dirigentes, gestores e 
analistas da Direcional 
sobre o desempenho 
financeiro e a criação de 
valor da empresa em 
relação ao setor de 
construção civil brasileiro. 

1.A DEA pode ser utilizada 
em companhias do setor 
de construção civil 
brasileiro como 
metodologia complementar 
à análise de desempenho 
econômico-financeiro 
tradicional; 

2.a Direcional gera maior 
EVA® que as demais 
companhias do setor; 

3.a Direcional gera um 
desempenho financeiro 
superior ao das demais 
companhias do setor; 

4.na percepção dos 
dirigentes, gestores e 
analistas da Direcional, 
essa companhia possui 
melhor desempenho 
financeiro e gera mais 
valor que as demais 
companhias do setor. 

1.Estudo de trabalhos 
anteriores com utilização 
de DEA e seus resultados 
em seção específica;  

2.seleção dos índices 
econômico-financeiros a 
serem usados como 
insumos e produtos, com 
base na árvore de criação 
de valor; 

3.acesso aos relatórios 
financeiros das 
companhias do setor de 
construção civil.  

1.Organização dos relatórios 
financeiros de forma a facilitar a 
etapa operacional de extração 
dos índices (Excel);  

2.construção da árvore de criação 
de valor;  

3.extração dos índices 
econômico-financeiros das DCs, 
NEs e releases de resultados 
das companhias do setor de 
construção civil;  

4.definição do modelo e 
orientação (DEA-VRS-I);  

5.tratamento dos dados pelo PIM-
DEA (NESP);  

6.definição de benchmarks;  
7.definição das metas a serem 

alcançadas pelas companhias 
ineficientes;  

8.análise descritiva dos escores 
de eficiência apurados pela DEA 
e dos dados processados;  

9. análise de correlação ano a ano 
em agrupamentos distintos, 
entre eficácia e eficiência 
técnica das companhias;  

10.aplicação de entrevistas 
semiestruturadas com 
dirigentes, gestores e analistas 
da Direcional. 

PIM-DEA: Performance Improvement Management- Data Envelopment Analysis; INESP: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 
Fonte: elaboração própria.



81 

 

 

3.10 Triangulação de dados 

 

De forma a contribuir com a validade da pesquisa, foram coletadas outras 

informações em outras fontes de evidência. De acordo com Yin (2010), esse 

processo é conhecido como triangulação de dados. Proporciona ao pesquisador 

resolver problemas de validade do constructo, pois a utilização de múltiplas fontes 

de evidência possibilita que o fenômeno seja avaliado sob várias óticas. Collis e 

Hussey (2005) afirmam que a triangulação de dados leva mais validade e 

confiabilidade do que uma única visão metodológica.  

 

Jordão et al. (2014) recomendam a utilização da triangulação de dados, visto ser a 

maneira de confrontar informações oriundas de uma fonte com as de outras fontes, 

para confirmá-las e validá-las ou então refutá-las. 

 

Neste estudo, esse procedimento iniciou-se com as DCs, RAs, NEs e releases de 

resultados. Em um momento posterior, a triangulação envolveu sítios eletrônicos das 

empresas, procedimentos ou políticas corporativas a que se tenha acesso por meio 

de periódicos setoriais, revistas especializadas, bem como notícias publicadas sobre 

as empresas que estejam relacionadas ao problema ora investigado. 

 

Já na triangulação externa, buscou-se confrontar os resultados com as teorias de 

base, visando confirmar, complementar ou contradizer os resultados teóricos e 

empíricos anteriores, dando mais solidez aos resultados do estudo. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

O setor de construção civil possuía, em 31 de dezembro de 2016, 18 empresas 

listadas na BM&FBOVESPA, conforme sítio da mesma. As empresas estavam 

distribuídas em dois segmentos de listagem: a) novo mercado, segmento que 

conduz as companhias ao mais elevado padrão de governança corporativa, 

representado por 15 companhias; b) básico, segmento de listagem que não conta 

com regras diferenciadas de governança corporativa, representado por três 

companhias. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram selecionadas as 15 

companhias listadas no novo mercado. Tal seleção deveu-se ao fato de essas 

companhias exercerem atividades homogêneas em quase sua totalidade e por 

atenderem à condição da metodologia DEA de ser necessário trabalhar com 

companhias em número igual ou superior a três vezes a soma da quantidade de 

insumos e produtos selecionados, conforme proposto por Lopes et al. (2011). 

 

4.1 Breve apresentação do setor da construção civil brasileiro 

 

A indústria da construção civil consiste em uma atividade intensiva em investimentos 

(Azevedo, Ensslin, Lacerda, França, González, Jungles & Ensslin, 2011) que passou 

por um longo período de baixo crescimento nas últimas décadas. Entretanto, 

experimentou um novo ciclo de expansão entre os anos de 2004 e 2013, deixando 

anos de baixo desenvolvimento para trás (IBGE, 2016). Alves (2014) considera esse 

setor fundamental para a economia brasileira por sua atividade, proporcionando 

melhorias na infraestrutura do país, obtendo um efeito multiplicador na atividade 

econômica por alocar elevado contingente de mão de obra, sendo um dos motores 

propulsores do desenvolvimento nacional. Adicionalmente, a construção civil gera 

consumo de bens e serviços em outros setores ao longo da sua cadeia produtiva, 

somados à capacidade de geração de emprego e renda, como também gerando 

riquezas e agregando valor ao produto interno bruto, em linha com Casarotto (2002) 

e Duarte e Lamounier (2007).   

 

A atividade construtiva no Brasil é composta por três segmentos: a) construção de 

edifícios – formado pelas obras de edificações ou residenciais e obras de 

incorporação de empreendimentos imobiliários; b) construção pesada ou obras de 
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infraestrutura; c) serviços especializados (Classificação Nacional de Atividades 

Comerciais - CNAE). A construção civil constitui um importante setor para a 

economia nacional e é responsável direto pela parcela significativa do PIB. Segundo 

a CBIC, entre 2004 e 2016 a média de participação do setor no PIB brasileiro atingiu 

6,0%. O macrossetor desse segmento é denominado indústria da construção civil 

(ICC), a qual tem importante contribuição no processo de desenvolvimento no país, 

pois representa toda a cadeia produtiva, incluindo não apenas as atividades de 

construção, mas também seus fornecedores e parceiros, como a indústria de 

material de construção e as atividades imobiliárias. Considerando toda a cadeia, a 

participação do ICC ultrapassa 20,0% do PIB (CBIC, 2016). A Tabela 6 apresenta 

um conjunto de dados relativos à indústria de construção civil em relação a outras 

contas públicas nacionais. 

 

Tabela 6  

Resumo contas nacionais: PIB e VAB total Brasil, construção civil e indústria, taxa % 
de crescimento do PIB total e construção civil e participações 

ANO 

PIB Brasil  
- Valores 
Correntes 

(R$ 
1.000.000) 

Valor adicionado bruto - VABpb        
Valores correntes (R$ 1.000.000) 

Taxa real de 
crescimento (%) 

Participação do 
VABpb 

construção civil 

Brasil 
Construção 

civil 
Indústria 

Brasil - 
PIBpm 

Construção 
civil - 

VABpb 

VABpb 
total 

Brasil 
(%) 

VABpb 
indústria  

(%) 

2000 1.199.092 1.031.326 71.780 275.871 ... ... 7,0 26,0 
2001 1.315.755 1.120.422 70.182 297.881 1,4 -1,6 6,3 23,6 
2002 1.488.787 1.270.215 81.980 334.908 3,1 4,8 6,5 24,5 
2003 1.717.950 1.470.717 67.878 396.569 1,1 -8,9 4,6 17,1 
2004 1.957.751 1.661.982 82.057 475.863 5,8 10,7 4,9 17,2 
2005 2.170.585 1.842.818 84.571 524.686 3,2 -2,1 4,6 16,1 
2006 2.409.450 2.049.290 89.102 567.281 4,0 0,3 4,3 15,7 
2007 2.720.263 2.319.528 105.871 629.071 6,1 9,2 4,6 16,8 
2008 3.109.803 2.626.478 114.802 717.907 5,1 4,9 4,4 16,0 
2009 3.333.039 2.849.763 154.624 729.222 -0,1 7,0 5,4 21,2 
2010 3.885.847 3.302.840 206.927 904.158 7,5 13,1 6,3 22,9 
2011 4.376.382 3.720.461 233.544 1.011.034 4,0 8,2 6,3 23,1 
2012 4.814.760 4.094.259 265.237 1.065.682 1,9 3,2 6,5 24,9 
2013 5.331.619 4.553.760 290.641 1.131.626 3,0 4,5 6,4 25,7 
2014 5.778.953 4.972.734 306.946 1.183.094 0,5 -2,1 6,2 25,9 
2015 6.000.570 5.154.333 304.304 1.151.746 -3,8 -6,5 5,9 26,4 
2016 6.266.895 5.414.586 305.027 1.150.218 -3,6 -5,2 5,6 26,5 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE (2016). Recuperado de: 
http://www.ibge.gov.br/home, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. CBIC. (2016). 
Construção civil fecha 2015 com forte retração e busca novo fôlego. Recuperado de: 
http://www.cbic.org.br/ sites/default/files/CBIC. 
 

A construção civil destaca-se como um dos setores da economia que mais 

empregam mão de obra, respondendo por 8,3% dos empregos do total de ocupados 
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no país entre 2012 e 2016. Além disso, contribui com mais de 50% dos 

investimentos totais do país (formação bruta de capital fixo – FBCF), possuindo 

baixo coeficiente de importação e carga tributária da ordem de 45% do seu 

faturamento (CBIC, 2016). Entre os anos 2004 e 2013 o setor atingiu o maior 

crescimento médio histórico de 5,9% ao ano. No mesmo período o crescimento 

médio anual do PIB nacional atingiu 4,0% ao ano, comprovando o alto desempenho 

do setor.  

 

Em 2009 a construção civil superou a crise econômica mundial firmemente. 

Enquanto o PIB nacional sofreu recessão de 0,1%, o setor obteve crescimento de 

7,0%.  O melhor desempenho do setor, nos últimos 24 anos, foi alcançado em 2010 

- quando se registrou taxa de crescimento de 13,1%, como resultado da combinação 

de diversos fatores, tais como: aumento do crédito, queda das taxas de juros, 

programas de investimentos públicos em infraestrutura, redução de impostos, 

aumento da renda dos ocupados e da massa de salários (Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, 2013). Entretanto, em 2014, 

2015 e 2016, a indústria de construção não obteve a mesma atuação, revelando 

queda de 2,1, 6,5 e 5,2%, respectivamente, proporcionada pela instabilidade 

econômica (CBIC, 2016). 

 

Deve-se considerar que o setor da construção civil, no Brasil, depende de 

investimentos governamentais com a abertura de financiamentos diretos para a 

aquisição da casa própria. Nos dois últimos governos (2010 e 2014), esse setor 

ganhou destaque na economia nacional, com parcela significativa de investimentos, 

com a expansão do crédito para a habitação, em particular com o Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV) e registro da redução de alíquotas de alguns impostos, 

diretos e indiretos (CBIC, 2016). Exemplo desse tipo de incentivo é o Programa de 

Aceleração de Crescimento (PAC). Criado em 2007, é um programa do governo 

federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas e tem como 

objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil. Até 2015 foi realizado 

investimento de R$ 1,9 trilhão de reais e o governo prevê investir mais R$ 1,04 

trilhão de reais de 2015 a 2018, dos quais 53,1% já foram alcançados em 31 de 

dezembro de 2016 (Brasil, 2016). O PAC é composto de cinco blocos. O principal 

engloba as medidas de infraestrutura, incluindo: habitação, saneamento, transporte, 
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energia e recursos hídricos. Os demais blocos incluem: medidas para estimular 

crédito e financiamento, melhoria do marco regulatório na área ambiental, 

desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo (Brasil, 2016). 

 

Segundo Rosseto (1998), o setor apresenta a particularidade de um ciclo longo de 

produção até a entrega do produto final e, como consequência, há uma defasagem 

temporal entre as despesas e as receitas operacionais provenientes da venda do 

empreendimento. Do lado do consumidor, para que ele obtenha esse produto de alto 

valor monetário, existe a necessidade do financiamento. Nesse contexto, trouxeram 

prejuízos para as duas partes da cadeia - construtoras e clientes -, que 

presenciaram a escassez do crédito. Reportagens publicadas na Revista Exame 

veiculadas no dia 16/07/2015 e no Jornal Valor Econômico em 21/06/2017 

confirmam o aumento dos juros, restrição do crédito e desemprego no setor. |Dessa 

forma, com a baixa do setor da construção civil, dado o aumento da inflação, as altas 

taxas de juros, a retração do PIB, o aumento da taxa de desemprego e o déficit nas 

contas do governo, as empresas listadas na BM&FBOVESPA do segmento de 

edificações, a fim de minimizar os efeitos da situação política e econômica, 

passaram a dar mais importância às práticas de avaliação de desempenho para 

apoiar a tomada de decisão estratégica e melhorar o patamar de sua eficiência e 

eficácia. 

 

4.2 Apresentação das empresas da amostra 

 

Com o intuito de identificar e qualificar as companhias do setor de construção civil 

que compõem este estudo, segue-se breve descrição com as características das 

empresas. 

 

a) CR2 

 

A CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A. é uma das principais incorporadoras 

imobiliárias que atuam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Fundada em 10 

de janeiro de 2006, com sede no Rio de Janeiro, a empresa criou e implementou um 

modelo diferenciado de negócio, que tem como foco a incorporação imobiliária, 

baseando-se em parcerias para cada empreendimento que se desenvolve e que são 
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gerenciados e controlados pela companhia. Diferentemente de muitas das 

construtoras e incorporadoras tradicionais, a CR2 foca-se na atividade de 

incorporação imobiliária, formando parcerias com construtoras e empreitadas locais, 

buscando aproveitar a expertise específica, conjuntamente à da companhia na 

execução dos projetos imobiliários do segmento de alta renda ao segmento de baixa 

renda, empreendimentos comerciais e shoppings centers. 

 

Em 19 de maio de 2006, a companhia fez a oferta pública com emissão de ações 

ordinárias atribuídas ao CR2 Realty FIP, fundo de investimento, tornando-se o 

acionista controlador. Em abril de 2007 o CR2 Realty FIP foi dissolvido e seus 

quotistas tornaram-se acionistas diretos da companhia. Em decorrência dessa 

dissolução, a companhia deixou de possuir um acionista controlador com mais de 

50% das ações e fazer parte do novo mercado. 

 

b) Cyrela Brasil Realty S/A. Emprendimentos e Participações 

 

Em 1962, a Cyrela foi constituída em São Paulo. É considerada uma das melhores 

incorporadoras de imóveis residenciais de alto padrão e luxo do país. Tem 55 anos 

de história, com mais de 200 mil lares entregues. Faz parte da Cyrela a Living, 

empresa independente voltada para o segmento econômico e supereconômico. Com 

sede própria, atua em todas as etapas do negócio. A Living já está presente em 16 

estados e no Distrito Federal e é considerada um dos maiores players do segmento 

econômico. 

 

Em 1996, a Brazil Realty fez a oferta pública inicial de ações. Em 2005, houve a 

incorporação da Cyrela Vancouver pela Brazil Realty e mudança de denominação da 

empresa para Cyrela Brazil Realty S/A. Empreendimentos e Participações (CBR). 

Em setembro do mesmo ano, a primeira oferta pública de ações da Cyrela e o 

ingresso no novo mercado da BM&FBOVESPA. Em julho de 2006 houve a segunda 

oferta pública de ações (follow-on) e, a partir desse ano, a companhia começou a 

constituir joints ventures e a realizar emissão pública de debêntures. Em dezembro 

foi criada a Living, marca que até 2013 atuou nos segmentos econômico e 

supereconômico e a partir de 2014 lançou os empreendimentos de médio padrão da 

companhia. 
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c) Direcional S/A. 

 

A Direcional foi fundada em 1981. Iniciou suas atividades na cidade de Belo 

Horizonte, incorporando e construindo pequenos empreendimentos populares, bem 

como realizando obras para órgãos do setor público. A companhia conquistou ao 

longo de sua trajetória destaque na incorporação de empreendimentos imobiliários e 

na prestação de serviço de construção em todas as regiões do país, com operações 

no Distrito Federal e em 11 estados brasileiros. 

 

Em 2008, obteve o registro de companhia aberta na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e o Fundo Tarpon Real Estate ingressou na companhia mediante 

subscrição de ações correspondente a 25% do total de ações emitidas. Em 

novembro de 2009 concluiu oferta pública inicial de ações, 100% primária, o que 

culminou na captação de recursos da ordem de R$ 274 milhões e listagem da 

companhia no novo mercado. Os recursos captados destinam-se exclusivamente à 

ampliação das atividades operacionais da empresa. Em 2011, concluiu com sucesso 

uma oferta primária e secundária de ações. Foram emitidos 20,8 milhões de novas 

ações em oferta primária e vendidos 7,2 milhões de ações em oferta secundária 

realizada pelo controlador. A captação bruta da companhia foi de R$ 228,8 milhões. 

Os recursos provenientes dessa oferta foram utilizados, principalmente, para 

aquisição de terrenos e lançamentos voltados para o segmento popular e para 

financiar o novo plano de crescimento para os próximos anos. Em 2012 a Direcional 

se consolidou como um dos players mais relevantes no segmento de baixa renda do 

"Programa Minha Casa, Minha Vida". Em 2015, a Direcional adotou como estratégia 

aumentar a representatividade dos produtos direcionados ao público popular.  

 

d) Even 

 

A Even Construtora e Incorporadora S/A. teve sua origem na fusão, em 2002, da 

ABC Investimentos com a Terepins&Kalili, fundadas em 1974 e 1978, 

respectivamente. Em 2006, o Spinnaker Capital, fundo de investimentos, passou a 

fazer parte da composição acionária. Em 2007 a companhia realizou a IPO no Brasil 

no Novo Mercado. Em 2010, houve a segunda oferta pública de ações. 
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A Even atua há mais de 40 anos no setor imobiliário e é uma das maiores 

incorporadoras da região metropolitana de São Paulo. Está presente, prioritária e 

estrategicamente, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A 

companhia atua executando todas as etapas do desenvolvimento de seus 

empreendimentos, desde a prospecção do terreno, incorporação imobiliária e 

vendas, até a construção.   

 

A atividade de incorporação é exercida por meio de duas marcas comerciais 

voltadas para segmentos distintos: Open e Even. A marca Open responde pelos 

empreendimentos do segmento popular e a marca Even atua nos empreendimentos 

residenciais dos segmentos médio, médio-alto e alto, bem como empreendimentos 

comerciais. 

 

e) EZTEC S/A. 

 

Constituída como sociedade anônima em julho de 2006, a EZTEC Empreendimentos 

e Participações S/A. faz parte do grupo EZTEC, holding com sólida estrutura 

financeira e mais de 40 anos de experiência nos setores imobiliário, hoteleiro e 

agropecuário. Em junho de 2007, a companhia iniciou sua operação na 

BM&FBOVESPA, fazendo parte do novo mercado. 

 

A EZTEC atua em diferentes faixas de renda no mercado de incorporação de 

edifícios residenciais em São Paulo, com foco em médio e alto padrão. A EZTEC já 

lançou mais de 100 empreendimentos, total de 21 mil unidades distribuídas em mais 

de 40 bairros da cidade de São Paulo e região metropolitana. 

 

f) Gafisa S/A.  

 

A Gafisa foi constituída em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, cujas operações têm 

foco no desenvolvimento e na construção civil de empreendimentos residenciais e 

comerciais no segmento de média-alta e alta classe. A companhia atua no setor 

imobiliário em 40 cidades de 19 estados. Suas atividades se concentram nas regiões 

dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em dezembro de 1997, a GP 

Investimentos S/A. e suas afiliadas firmaram parceria com os acionistas da GAF, a 
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fim de criarem a Gafisa S/A. Em 2004, como resultado de uma reestruturação 

societária, a GP assumiu o controle da companhia. 

 

Em 2005, uma afiliada da Equity International Management adquiriu 

aproximadamente 36% da nova companhia mediante a integralização de capital. Em 

fevereiro de 2006, foi finalizada a IPO no Brasil, o que resultou na circulação de 

aproximadamente 47% do capital social ao final da oferta. Em 2008, a combinação 

de negócios entre Gafisa e Tenda resultou na aquisição de 60% da Tenda. Em 2010 

a Gafisa adquiriu os 40% remanescentes da Tenda, totalizando 100% do capital. Em 

2011 houve outra oferta pública primária de ações, resultando em aumento de 

capital da companhia no valor de mais de R$ 1bilhão. Em 2014 iniciaram-se estudos 

para potencial spin-off entre Gafisa e Tenda. 

 

g) Helbor 

 

Fundada em 1977 na cidade de Mogi das Cruzes no estado de São Paulo, a Helbor 

atua na incorporação de empreendimentos dos segmentos residenciais destinados 

às diversas classes sociais. Também atua na incorporação de empreendimentos do 

segmento comercial, hoteleiro e de loteamentos com completo desenvolvimento 

urbano. A companhia está presente em 28 cidades localizadas em 10 estados, além 

do Distrito Federal. Seu negócio está focado exclusivamente nas atividades de 

incorporação de empreendimentos imobiliários.  

 

A Helbor não é construtora, atua por meio de parcerias com construtoras. Em 

outubro de 2007 foi feita a primeira oferta pública de ações, a qual captou mais de 

R$ 220 milhões, passando a ser negociada no novo mercado da BOVESPA. Ainda 

em 2007 ocorreu a primeira emissão de debêntures da companhia, com captação de 

R$ 150 milhões. Em março de 2010, a Helbor realizou aumento de capital no 

montante de R$ 150 milhões e reformulou o seu estatuto. No mesmo ano foi 

realizada a segunda emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 90 

milhões. Em 2012 a companhia realizou a terceira emissão de debêntures, captando 

R$ 150 milhões. Em janeiro de 2015 a companhia realizou a quarta emissão de 

debêntures, captando R$150 milhões. 
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h) JHSF 

 

Fundada em 1972, a JHSF é líder no setor imobiliário de alta renda no Brasil, com 

expressiva atuação nos mercados de incorporações residenciais e comerciais, 

desenvolvimento e administração de shoppings centers, hotéis de alto padrão e 

aeroportos executivos internacionais. A companhia atua em capitais como São 

Paulo, Salvador e Manaus.  

 

Nos últimos anos, a companhia se antecipou e redirecionou o foco de seus negócios 

para área de renda recorrente. A holding priorizou a implantação de projetos que 

têm como característica o desenvolvimento de shoppings centers, hotéis de alto 

padrão e empreendimento urbanístico. A JHSF Participações possui capital aberto 

desde 2007, com ações negociadas no novo mercado da BM&FBOVESPA. 

 

i) MRV Engenharia e Participações S/A. 

 

Fundada em 1979 na cidade de Belo Horizonte/MG, a MRV Engenharia e 

Participações S/A. tem 38 anos de atuação com foco nas classes populares. A larga 

experiência e estrutura operacional da companhia lhe possibilitam combinar uma 

atuação voltada para o segmento de empreendimentos residenciais econômicos. 

Além disso, possui diversificação geográfica, atuando em 143 cidades, em 20 

estados brasileiros e no Distrito Federal. 

 

Em julho de 2007, a CVM concedeu o registro de companhia aberta e obteve o 

registro da oferta pública inicial, com a qual as ações passaram a ser negociadas na 

BM&FBOVESPA no segmento denominado novo mercado. A oferta pública inicial 

abrangeu 45,9 milhões ações ordinárias, perfazendo o total de R$ 1,19 bilhão, sendo 

R$ 1,07 bilhão em recursos líquidos derivados da oferta primária. Os recursos 

líquidos captados foram destinados para a aquisição de terrenos para incorporações 

e construções, assim como para o desenvolvimento e construção de projetos.  

Atualmente, a MRV atua com sede em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, cujo 

objeto compreende: a) a administração de bens próprios; b) a incorporação, 

construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros; c) a prestação de 
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serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos; d) a 

participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. 

 

j) PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações 

 

Empresa de capital aberto, a PDG foi constituída em 2003 como uma área do Banco 

Pactual, hoje BTG Pactual, na cidade de São Paulo. Atua com foco no mercado 

residencial e de maneira complementar no segmento comercial e de loteamento. 

Está presente em nove estados e no Distrito Federal e tem mais de 155 mil unidades 

vendidas. 

 

Em janeiro de 2007, a companhia obteve o registro de companhia aberta na CVM 

listada no novo mercado. Em julho de 2012, foi aprovada a proposta de operação 

societária elaborada pela Vinci Partners Investimentos Ltda., na qual foram emitidas 

ações ordinárias, vertidos ao capital social e reserva de capital da companhia. Em 

2015, o Banco Rothschild foi contratado para elaborar o plano de reestruturação da 

companhia focado na renegociação das dívidas com os maiores credores. Em 2017 

a PDG entrou com pedido de recuperação judicial. 

 

k) Rodobens 

 

A Rodobens Negócios Imobiliários teve início no setor imobiliário em 1991, na 

cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, atuando na construção e incorporação 

imobiliária, urbanismo e loteamentos. A companhia já lançou mais de 167 

empreendimentos residenciais em 55 cidades de 12 estados brasileiros, totalizando 

64 mil unidades. A companhia faz parte do Grupo Rodobens, com mais de 67 anos 

de atuação no mercado. 

 

Em 2002, a companhia iniciou sua expansão no segmento de média-baixa renda. 

Em 2007, a Rodobens iniciou negociação de suas ações no novo mercado na 

BOVESPA. Em 2008 a companhia obteve foco no mercado de baixa renda. Em 

2009, com a criação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, a companhia 

expandiu seu segmento de atuação. 
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l) Rossi Residencial S/A. 

 

A Rossi foi fundada em 1980 na região metropolitana de São Paulo. Já entregou 

mais de 97 mil unidades ao longo de sua história. Atua na incorporação e construção 

de imóveis residenciais voltados para o segmento econômico, médio e alto. Está 

presente nos estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio 

Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal.  

 

Em 1997, a companhia captou US$ 100 milhões para a expansão dos negócios ao 

emitir ações na BM&FBOVESPA e ADR na Bolsa de Nova York. Em 2003, captou 

R$ 80 milhões no mercado de capitais e aderiu ao nível 1 de práticas diferenciadas 

de governança coorporativa na BM&FBOVESPA. Em 2006, a companhia entrou no 

novo mercado e captou R$ 1,012 bilhão, viabilizando a compra de terrenos, o 

pagamento de dívidas e o capital de giro dos novos empreendimentos. Em 2008, a 

Rossi emitiu R$ 150 milhões em ações.  

 

m) Tecnisa 

 

Em 24 de agosto de 1977 a Tecnisa iniciou suas atividades de incorporação e 

construção de imóveis residenciais e comerciais nos segmentos de baixa, média e 

alta renda. A companhia detém forte presença em São Paulo, além de projetos em 

Curitiba, Brasília, Amazonas, Bahia e Ceará. 

 

Em 2007, a companhia concluiu a oferta pública inicial de ações (IPO) no novo 

mercado da BM&FBOVESPA, com a distribuição pública de 60.869.468 ações 

ordinárias, inclusive sob a forma de American Depositary Shares, ao preço de R$ 

13,00 por ação, totalizando R$ 791 milhões. Em 2011, a Tecnisa concluiu o 

processo de distribuição pública primária de 39.830.500 ações ordinárias (follow-on) 

a preço de R$ 10,00 por ação, perfazendo o total bruto de R$ 398.305.000,00.  
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n) Trisul 

 

Com mais de 30 anos de experiência, a Trisul é uma incorporadora e construtora, 

lançou mais de 200 empreendimentos, correspondente a 2,5 milhões de metros 

quadrados de áreas, no total de 42 mil unidades distribuídas na capital e grande São 

Paulo, além do Distrito Federal. A companhia atua nos segmentos de médio e alto 

padrão e possui sua própria equipe de vendas. 

 

Em outubro de 2007, a Trisul abriu seu capital por meio de oferta pública de ação, 

mediante a adesão ao novo mercado da BM&FBOVESPA.  

 

o) Viver 

 

A Viver, antiga InPar, é uma incorporadora e construtora fundada em 1992 no 

estado de São Paulo, com atuação em todas as etapas da incorporação imobiliária. 

Seu principal foco está no mercado residencial, nos segmentos de baixo, médio e 

alto padrão, além de projetos comerciais, turístico e loteamentos. Ao longo de sua 

história, a companhia lançou empreendimentos em 14 estados brasileiros e no 

Distrito Federal. 

 

Em 2007 a companhia realizou a IPO, com a captação de R$ 756 milhões, em uma 

oferta 100% primária. Os recursos foram utilizados para subsidiar o desenvolvimento 

das atividades de incorporação. Em 2008, o Paladin Prime Residential Investors 

(Brazil), um fundo imobiliário administrado pelo Paladin Realty Partners, passou a 

ser o principal acionista do bloco de controle da companhia. Nos últimos anos, a 

companhia passou por um profundo processo de reorganização financeira e 

estratégica. Em setembro de 2016, a Viver entrou com o pedido de recuperação 

judicial. 

 

4.3 Análise do desempenho econômico-financeiro das companhias do setor de 

construção civil brasileiro no período de 2010 a 2016 

 

Com o objetivo de analisar o desempenho econômico-financeiro das companhias 

componentes deste estudo, utilizaram-se neste tópico as análises dos índices de 
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lucratividade, rentabilidade e criação de valor, que fornecem os parâmetros iniciais 

para avaliação do desempenho das referidas companhias, durante o período de 

2010 a 2016, conforme descrito no capítulo 3, Metodologia da Pesquisa. Essa 

análise foi posteriormente complementada com a aplicação da modelagem de 

Análise Envoltória de Dados (DEA). Esse processo está alinhado com os estudos de 

Ceretta e Niederauer (2001), Kassai (2002) e Nascimento (2011), que também 

utilizaram análises de índices econômico-financeiros tradicionais em complemento à 

aplicação da DEA. 

 

Acentua-se que não foi possível considerar, nas análises, as empresas Viver nos 

exercícios de 2015 e 2016 e a PDG no exercício 2016. Ambas as companhias 

apresentaram quedas bruscas em seus resultados, impossibilitando o cálculo dos 

respectivos índices de lucratividade, rentabilidade e criação de valor. 

 

4.3.1  Lucratividade 

 

Sobre os índices que evidenciam o lucro por meio de suas vendas foram calculados 

a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida. A Figura 5 apresenta o 

cálculo da margem bruta das empresas de construção civil do período entre 2010 e 

2016. Observou-se que a EZTEC foi a companhia com a maior margem bruta em 

todos os exercícios, com média de 50,8% ao ano, seguido da JHSF com média 

anual de 44,3% e, na sequência, a Cyrela, com 31,8%. A média apresentada pelas 

companhias ao longo dos sete períodos foi de 25,6%. A Direcional mostrou margem 

bruta média menor que a margem média do setor, 23,0%. A Viver teve a menor 

margem bruta média do setor -5,0%, na sequência a PDG e Rossi, com 13,0 e 

20,0%, respectivamente. A Viver foi a empresa com o menor resultado operacional, 

com margem bruta negativa de -59,9% em 2012 e -47,9% em 2014. Esse fenômeno 

constituiu-se em função da reestruturação organizacional e financeira da companhia, 

evidenciado nos relatórios de administração. Percebeu-se queda na margem da 

PDG, o se justifica pelo desalinhamento entre os custos iniciais de viabilidade com a 

realidade do mercado. Isso é justificado nos releases de resultado da companhia. 
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Figura 5 
Margem bruta das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Apurou-se, ainda, redução da margem bruta da Tecnisa e Gafisa em 2016, -22,8% e 

-12,4%, respectivamente, ambas com elevado nível de distratos das vendas e baixo 

volume de lançamentos, comprometendo a receita, o que é confirmado nas DCs. 

 

 

Figura 6 
EBITDA das companhias de construção civil (R$ milhões). 
Fonte: elaboração própria. 
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Na Figura 6 constata-se o cálculo da margem EBITDA das 15 companhias de 

construção civil nos sete períodos analisados. Nota-se que a JHSF apresentou a 

maior margem ao longo dos exercícios analisados, 85,0% em 2013 e 71,0% em 

2015. A EZTEC obteve a maior margem média de geração de caixa operacional ao 

longo dos sete períodos analisados, 6,38%, seguido pela JHSF com 6,35% e Cyrela 

com 3,0%. A margem EBITDA média das companhias foi de 0,1%. A Direcional 

exibiu margem EBITDA média de 2,4%, maior que a média do setor. A Viver teve o 

menor índice médio do setor, -4,3%, seguida pela PDG com -1,7% e CR2 com 0,7%. 

De acordo com a reportagem divulgada ao Valor Econômico veiculada no dia 

17/11/2017, o baixo desempenho das companhias Viver e PDG se explicam por 

ambas se encontrarem em processo de recuperação judicial. Conforme relatórios da 

administração publicados juntamente com as demonstrações contábeis, a oscilação 

no EBITDA da Gafisa em 2011 foi decorrente de ações corretivas derivada da fusão 

com a Tenda e em 2016 decorrente do alto volume de distratos das vendas. Vale 

ressaltar, ainda, o baixo desempenho operacional apresentado pela PDG em 2012 e 

2015 em função da antiga administração da companhia, o que pode ser confirmado 

nos releases de resultados. 

 

 
Figura 7 
Margem líquida das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
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Na Figura 7 visualiza-se o cálculo da margem líquida das companhias no período 

entre 2010 e 2016. A EZTEC apresentou a melhor margem líquida em todos os 

exercícios, com média de 46,7% de ganho líquido para cada R$ 1,00 de vendas. Na 

sequência, a JHSF e MRV com índices médios de 17,1 e 14,7%, respectivamente. A 

Direcional obteve índice médio de 11,4%. A média das companhias foi de 1,0% ao 

ano. A Viver teve a pior margem líquida média -62,6%, seguida por PDG e CR2, 

com índices médios de -34,0% e -12,8%, respectivamente. Vale destacar que a 

EZTEC apresentou a maior margem líquida, 54,5% em 2015 (Figura 7). Percebeu-se 

que a margem líquida da CR2 decresceu durante o período analisado e relatou a 

menor margem líquida, -276,7% em 2016. Esse fato se deve à estratégia da 

companhia de suspender os lançamentos de novos empreendimentos e concentrar 

os esforços na monetização de ativos, o que pode ser confirmado nos releases de 

resultados da empresa.  

 

A análise documental revelou que a EZTEC e a JHSF tiveram a melhor margem em 

relação às vendas, mas a MRV possui a maior fatia do mercado de construção civil, 

enquanto aquelas notificaram receita média anual de R$ 800 e R$ 700 milhões, 

respectivamente. A receita média da MRV foi de R$ 4 bilhões. Reportagens 

publicadas no Valor Econômico veiculadas no dia 19/10/2017 confirmaram destaque 

para o crescimento de lançamentos e vendas da MRV e o bom desempenho da 

EZTEC. Os depoimentos dos respondentes também revelaram sua surpresa com o 

desempenho da MRV. Em relação às vendas, o setor passa por forte recessão e a 

companhia não demonstrou qualquer evidência de deterioração em seus resultados. 

 

A observação direta permitiu constatar, por meio das respostas de grande parte dos 

entrevistados e pela análise documental, que a MRV se destaca entre as demais 

companhias, em função do grande volume de vendas e da forte estratégia em 

marketing da companhia. Nota-se na Figura 7 que, a partir do ano de 2013, grande 

parte das companhias documentou redução na margem líquida. Esse cenário é 

proporcionado pela instabilidade econômica, corroborando os achados empíricos por 

meio das entrevistas, que destacaram que o setor de construção civil é muito 

relacionado à economia.  
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Em síntese, a partir da análise dos índices de lucratividade foi possível perceber que 

a EZTEC teve o melhor desempenho em relação às suas vendas ao longo do 

período analisado; na sequência, a JHSF e a MRV. A companhia Viver apresentou o 

pior desempenho, em seguida a PDG e CR2. Tal análise corrobora os achados de 

Berbel (2004), Camargos e Barbosa (2005), Duarte e Lamounier (2007) e Camargos 

(2008), que concluíram em suas pesquisas que os índices de lucratividade 

possibilitam observar quais empresas possuem melhor desempenho operacional, 

gerencial e financeiro.  

 

As evidências obtidas por meio das entrevistas permitiram confirmar e ampliar os 

achados de Nascimento (2011), que acredita que as empresas do setor de 

construção civil precisam de suporte para que possam perseguir a melhoria do 

desempenho que seja entendido como adequado pelo mercado. No estudo em tela 

também foi possível inferir, por meio dos depoimentos formais e conversas 

informais, que as companhias do setor precisam de ações estratégicas para obter 

melhor desempenho em relação às suas vendas. A supervisora comercial, 

recomendou em seu depoimento: “a Direcional precisa de ações para redução nos 

custos de obra para obter preços mais atrativos e melhorar o desempenho nas 

vendas”. 

 

4.3.2  Rentabilidade 

 

Sobre os índices que demonstram o retorno sobre o investimento realizado foram 

calculados ROA, ROIC e ROE. Na análise da Figura 8 abstraiu-se o retorno sobre o 

ativo das companhias no período entre 2010 e 2016. Verificou-se que a EZTEC foi a 

companhia com o maior retorno ao longo dos sete períodos analisados, 15,2% em 

2013, e índice médio de 10,7%, demonstrando bom desempenho com os ativos 

usados para a realização das vendas. Em seguida, a Direcional e Helbor, ambas 

com índice médio de 4,9%. A média do ROA das companhias analisadas foi de 0,8% 

ao ano e a PDG apresentou a menor média, -7,9%, seguida da Viver com -7,5% e 

Rossi com -1,9%. Percebeu-se que o retorno sobre os ativos das companhias está 

decrescendo, justificado pela redução nas vendas e a grande quantidade de 

apartamentos em estoque. Isso pode ser evidenciado por meio das DCs e 

confirmado na reportagem divulgada no G1 veiculada no dia 08/10/2017 e ampliado 
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a partir dos achados empíricos, que mostram que tal acontecimento foi 

proporcionado pela alta da taxa de juros, restrição do crédito e redução do índice de 

confiança das pessoas em função do aumento do desemprego. 

 

 
Figura 8  
ROA das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Notou-se, ainda, que a companhia CR2 declarou grande redução no retorno ao 

longo do período e indicou o menor ROA entre as companhias analisadas, -24,8% 

em 2016. Isso se deu em função da estratégia da companhia de parar de lançar 

empreendimentos e monetizar os ativos, justificado nos releases de resultados. 

 



100 

 

 

 
Figura 9  
ROIC das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O cálculo do retorno sobre o investimento total das companhias no período entre 

2010 e 2016 pode ser acompanhado na Figura 9. O maior retorno ao longo dos 

exercícios analisados, de 18,1% em 2013, foi da EZTEC, seguida pela Helbor com 

16,6% no mesmo período. A EZTEC apresentou o melhor retorno médio, 11,7%, 

seguido pela Helbor com 7,7% e MRV com 7,5%. O retorno médio das companhias 

produzido pelo total de recursos aplicados por acionistas e credores foi de 1,2% ao 

ano. A Direcional teve retorno médio de 7,2%, maior que a média do setor. A PDG 

exibiu o pior retorno médio, -13,7%, seguida pela Viver e Rossi, com retorno médio 

de -11,1% e -2,6%, respectivamente. As empresas CR2 e Gafisa relataram índices 

médios menores que a média das companhias analisadas. A PDG e a CR2 referiram 

o menor retorno entre as companhias, -42,7% em 2015 e -30,2% em 2016, 

respectivamente. Tal fato se explica por a PDG estar em processo de recuperação 

judicial e a CR2 em processo de liquidação, justificado nas mensagens da 

administração apresentados nos releases de resultado. 
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Figura 10 
ROE das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Já na Figura 10 registra-se o índice do retorno sobre o patrimônio líquido das 

companhias no período entre 2010 e 2016. O maior retorno ao longo dos períodos 

analisados foi da EZTEC, 27,9% em 2013, seguido pela Gafisa com 27,2% no 

mesmo período. O retorno médio das companhias proporcionado pelo investimento 

de recursos próprios foi de 1,0%. A EZTEC apresentou o maior retorno médio, 

18,6%, seguido pela MRV e Helbor, com 14,6 e 14,5%, respectivamente. A Viver 

obteve o menor retorno médio, -68,0%, seguida pela PDG e Rossi com retornos 

médios de -38,6% e -12,8%. O retorno médio da Direcional foi de 11,6%, maior que 

a média do setor.  

 

Ao longo dos exercícios houve decréscimo dos índices e uma das causas desse 

fenômeno pode ser atribuída à queda da margem líquida (Figura 7). Inferiu-se que a 

Viver apresentou o menor retorno, -312,1% em 2014, em função do programa 

estratégico da companhia de não realizar lançamentos no período, evidenciado no 

relatório da administração publicado juntamente com as demonstrações contábeis. 

Na sequência, a PDG, com retorno de -142,9% em 2015, proporcionado pela 

circunstância judicial que a companhia enfrenta. A deterioração do retorno aos 

acionistas da Rossi, chegando a -72,0% em 2016, é em função do aumento da 

despesa financeira advinda de alta taxa de juros evidenciada nas DCs. 
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Diante disso, os índices de rentabilidade puderam comprovar que a companhia 

EZTEC teve o melhor retorno relacionado às variáveis patrimoniais, seguida pela 

MRV e Helbor e, na sequência, a Direcional. A companhia Viver apresentou o menor 

desempenho médio, seguida pela PDG e Rossi. A reportagem divulgada ao Valor 

Econômico veiculada no dia 17/11/2017 confirmou o bom desempenho financeiro 

das companhias EZTEC e MRV e o processo de recuperação judicial da Viver e 

PDG, além de demonstrar o alto índice de alavancagem financeira das companhias 

Viver, PDG e Rossi.  

 

A análise documental e os respondentes revelaram que a MRV possui processo de 

construção e produto muito padronizado, resultando em ganho de produtividade e 

retorno dentro do esperado. A observação direta corroborou tal afirmação e 

destacou que os apartamentos da MRV são padrões e com os menores preços do 

mercado. A estratégia da companhia é ter ganho de escala, consequentemente, alto 

volume de vendas e retorno esperado pelos acionistas. 

 

Em síntese, os índices de rentabilidade complementaram os índices de 

lucratividade, fornecendo uma medida do desempenho econômico-financeiro das 

empresas do setor. Nesse ensejo, vale mencionar que, enquanto a análise de 

lucratividade notificou que as características da EZTEC, JHSF e MRV obtiveram 

expressivos lucros e que o lucro das companhias Viver, PDG e CR2 foi menor, a 

análise de rentabilidade acusou que as empresas EZTEC, MRV e Helbor 

apresentaram maior retorno e as companhias Viver, PDG e Rossi os menores 

retornos ao longo do período analisado. Em conjunto, esses achados possibilitam 

abstrair que EZTEC, MRV e Helbor tiveram o melhor desempenho financeiro (em 

termos de lucratividade e rentabilidade) e que a Viver, PDG e Rossi, o pior 

desempenho financeiro.  

 

Esses resultados estão em linha com os achados anteriores de Berbel (2004), 

Camargos e Barbosa (2005), Duarte e Lamounier (2007), Nascimento (2011) e 

Fathabad et al. (2014), que salientaram que os índices de rentabilidade completam 

os de lucratividade, proporcionando uma visão da capacidade da empresa tanto em 

gerar retornos com sua atividade principal, quanto a sua capacidade em fazer boa 

gestão administrativa financeira e produzir lucros. Em complemento a esses 



103 

 

 

resultados, as evidências empíricas, obtidas por meio das entrevistas, destacaram a 

utilidade da ferramenta para análise do desempenho econômico-financeiro das 

empresas do setor. O depoimento do Chief Financial Officer (CFO), por exemplo, 

indicou que: “os principais índices para a tomada de decisão na companhia são 

advindos dos índices de lucratividade (MB, EBITDA e ML) e rentabilidade - ROE -, 

proporcionando o direcionamento da empresa” (relato do CFO). 

 

Já o diretor de Engenharia Técnica da Direcional confirmou essas questões, 

indicando ainda que os índices de endividamento e geração de caixa complementam 

a análise. 

 

4.3.3  Criação de valor 

 

Sobre os índices que evidenciam o aumento do valor de mercado das empresas 

foram calculados o Q de Tobin, MVA® e EVA®. 

 

 
Figura 11 
Q de Tobin das companhias de construção civil. 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 11 ilustra o índice de Q de Tobin das companhias de construção civil no 

período entre 2010 e 2016. Observou-se que a Helbor e EZTEC apresentaram o 

maior índice, 1,6 e 1,4 em 2013, respectivamente. A média do índice de Q de Tobin 
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apresentada pelas companhias analisadas foi de 0,1. A EZTEC apresentou o maior 

índice médio, 0,8, seguida pela Helbor e Direcional com 0,7 e 0,6, respectivamente. 

A PDG teve o menor índice médio, -1,1, em seguida a Viver e Rossi, com índices 

médios de -0,9 e -0,2, respectivamente. Observa-se que nenhuma das companhias 

sinalizou valor médio de mercado superior ao custo de reposição para um 

investimento incremental. Nota-se que as companhias CR2, Viver e PDG obtiveram 

os menores índices, -2,1 em 2016, -2,0 em 2012 e -2,0 em 2015, respectivamente, 

evidenciando valor de mercado menor que o ativo total. O MVA® das empresas de 

construção civil no período entre 2010 e 2016 pode ser consultado na Figura 12.  

 

Observou-se que a Helbor apresentou a maior criação de valor ao capital investido 

na companhia, R$ 1.450.340.081,19, no exercício de 2013, seguido pela EZTEC, R$ 

861.569.647,37, no mesmo período. O MVA® médio das companhias analisadas foi 

negativo em -R$ 3.394.732.129,32, evidenciando valor de mercado menor que o 

valor contábil. A EZTEC teve o melhor MVA® médio, porém destruindo valor -R$ 

431.307.499,92, seguida pela CR2 e Helbor com -R$ 512.130.980,83 e -R$ 

817.529.860,82, respectivamente. A Direcional apresentou MVA® médio de -R$ 

853.914.493,15. A companhia PDG relatou o menor MVA® médio -R$ 

16.919.379.120,52, seguida pela Gafisa e Rossi com MVA® médio de -R$ 

6.398.222.491,94 e -R$ 5.415.372.161,48, respectivamente. 
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Figura 12 
MVA® das companhias de construção civil (R$ milhões). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Nota-se que apenas a Direcional, EZTEC, Helbor e JHSF apresentaram MVA® 

positivo ao longo dos sete períodos. E a PDG, em 2012, teve o menor MVA®, -R$ 

26.468.213.917,08. Nesse sentido, observou-se que o MVA® teve comportamento 

bastante similar ao do EVA. Tal fato se justifica porque o EVA® é um índice 

contextualizado em premissas alinhadas com o MVA®, conforme postulado por 

Berbel (2004). 
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Figura 13 
EVA® das companhias de construção civil (R$ milhões). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Na Figura 13 registra-se o EVA® das companhias de construção civil nos exercícios 

entre 2010 e 2016. A Helbor apresentou a maior criação de valor, R$ 

153.517.971,31, no exercício de 2013, seguido pela EZTEC, R$ 114.374.158,42, no 

mesmo período. Apenas as companhias Helbor e EZTEC, em 2010, 2011, 2012 e 

2013; Direcional, em 2010 e 2012; e JHSF, em 2012, mostraram EVA® positivo ao 

longo dos sete períodos analisados (Tabela 8). Vale ressaltar que, devido ao custo 

de capital das demais companhias exceder o retorno sobre o investimento, as 

empresas destruíram valor ao acionista durante o período analisado.  

 

O custo de capital médio apurado nos sete períodos analisados das companhias que 

apresentaram criação de valor foi: Helbor 11,6%; Ezetc 14,5%; Direcional 12,1%; e 

JHSF 11,6%, enquanto que a média das demais companhias foi de 12,9%. O EVA® 

médio das companhias foi negativo -R$ 449.890.713,27. A EZTEC apresentou o 

melhor EVA® médio das companhias analisadas, porém negativo -R$ 

62.435.657,51, seguida por CR2 e Helbor -R$ 68.204.597,80 e -R$ 94.837.870,93, 

respectivamente. O EVA® médio da Direcional foi de -R$ 103.574.610,86. A PDG 

apresentou a maior destruição de valor médio -R$ 2.209.666.226,14, seguida pela 

Gafisa e Rossi -R$ 899.867.384,86 e -R$ 804.275.338,45, respectivamente. 

Verificou-se que a PDG em 2015 apresentou a maior destruição de valor -R$ 
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3.557.449.784,85, o que se justifica pelo aumento da alavancagem financeira, alta 

taxa de juros e redução da receita, confirmado nas demonstrações contábeis. 

 

No entanto, os índices de criação de valor puderam evidenciar que, na média das 

companhias, no setor de construção civil, todas as empresas destruíram valor, 

entretanto, a EZTEC teve o melhor desempenho, destruindo menor valor que as 

demais companhias, seguida pela CR2 e Helbor. A PDG foi a companhia que 

destruiu maior valor, seguida da Gafisa e Rossi. Em conformidade com os estudos 

anteriores de Félix (2014), dois são os fatores para a destruição de valor das 

companhias de construção civil: de um lado, os retornos operacionais sobre o capital 

investido são muito baixos e dificilmente podem gerar uma trajetória de crescimento 

sustentável; de outro, o resultado é impactado pelo alto custo do capital. Uma das 

alternativas é optar por mais alavancagem, podendo atingir melhor resultado pelos 

valores atribuídos ao custo da dívida decorrentes de incentivos fiscais. Entretanto, o 

uso da dívida nem sempre cria valor, em face da possibilidade de elevação dos 

custos de capital, devido ao chamado ”risco de dificuldades financeiras”. 

 

Em síntese, observou-se que os índices de criação de valor proporcionaram uma 

visão complementar ao verdadeiro entendimento do desempenho econômico-

financeiro das companhias do setor de construção civil supramencionadas, em linha 

com os achados anteriores de Muller e Teló (2003), Shil (2009), Sallaberry (2012) e 

Fathabadi et al. (2014), que concluíram que tal métrica considera o custo de 

oportunidade do capital necessário para gerar o verdadeiro lucro, que, muitas vezes, 

não é levado em conta apenas na análise dos índices de lucratividade e 

rentabilidade. Por outro lado, os resultados ora obtidos vão além do observado por 

esses autores, tendo em vista que também foi reportado o desempenho econômico-

financeiro das empresas do setor, em termos de rentabilidade e lucratividade.  

 

Tomando em conjunto, pode-se abstrair, pelos resultados auferidos da análise 

gráfica operacionalizada por meio dos índices de lucratividade rentabilidade e 

criação de valor, que as empresas EZTEC, MRV e Helbor tiveram melhor 

desempenho financeiro (em termos de lucratividade e rentabilidade) e que as 

empresas Viver, PDG e Rossi apresentaram menor desempenho financeiro. Já 
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EZTEC, CR2 e Helbor praticaram menos destruição de valor e as empresas PDG, 

Gafisa e Rossi a maior destruição de valor ao longo do período analisado. 

 

Em complemento a esses resultados, as evidências empíricas obtidas por meio das 

entrevistas formais e conversas informais enfatizaram que a ferramenta não apenas 

oferece uma forma de olhar mais detalhada para o desempenho econômico-

financeiro das empresas do setor, como ainda fornece uma visão surpreendente da 

dinâmica do setor. O depoimento de vários diretores, gestores e analistas da 

Direcional confirmou esses aspectos, tendo em vista que a maioria entendia que a 

MRV era a empresa que teria supostamente o melhor desempenho econômico-

financeiro do setor. Não obstante, o conjunto das evidências empíricas revelou que a 

EZTEC foi a empresa com o melhor desempenho médio do setor, seguida por 

Helbor e Trisul. Por outro lado, a PDG foi a empresa que exibiu o pior desempenho 

médio, seguida por Gafisa e Rossi.  

 

A CR2 ficou entre as companhias analisadas que destruíram menor valor, porém 

mostrou baixo desempenho financeiro (em termos de lucratividade e rentabilidade). 

A análise documental evidenciou que a CR2 está em processo de liquidação e o 

foco da companhia está na monetização dos seus ativos, transformando os 

recebíveis em caixa, na venda do estoque e também dos terrenos.    

 

Reportagens publicadas no Valor Econômico veiculado nos dias 09 e 17/11/2017 

confirmam o bom desempenho financeiro que a EZTEC vem adotando, com 

aumento das vendas, melhora das margens e alta geração de caixa. E a PDG com 

situação financeira difícil, em processo de recuperação judicial, patrimônio líquido 

negativo e alta alavancagem financeira. 

 

Esses resultados comprovam o que os estudiosos de DEA, como Saurin et al. 

(2010), já preconizavam sobre a prevalência da eficiência no uso de recursos em 

relação ao tamanho das empresas ou mesmo à fama delas no mercado. Tais 

resultados, todavia, ampliam os achados anteriores, por revelarem que a imagem 

das empresas diante de seu setor pode ser derivada, inclusive, de ações de 

marketing e não necessariamente decorrentes de mais efetividade econômico-

financeira, como parece ser o caso da MRV. Os depoimentos recolhidos nos três 
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níveis hierárquicos reforçam esse caso, indicando que a MRV está em todas as 

mídias de comunicação, possui marca consolidada no mercado, tem a maior fatia do 

setor e está localizada em quase todos os estados brasileiros. A observação direta 

também permitiu verificar que a tecnologia utilizada nos canteiros de obra, 

sustentabilidade e inovação nas linhas de produto e incentivo a esportes concebe a 

companhia se destacar entre as demais. 

 

Percebeu-se, ainda, por meio dos resultados dos índices econômico-financeiros, 

deterioração nos índices ao longo dos períodos analisados. De acordo com o 

Gerente de Relações com Investidores, um dos fatores explicativos para essa 

péssima atuação é o desempenho econômico comprometido pela instabilidade do 

cenário político e econômico, proporcionado pela alta taxa de juros, restrição do 

crédito e redução do índice de confiança das pessoas em função do aumento do 

desemprego, confirmando os achados empíricos a partir das entrevistas, que 

apuraram que o setor de construção civil é muito influenciado por fatores 

econômicos. 

 

Em suma, para a classificação das companhias do setor de construção civil com o 

melhor desempenho econômico-financeiro, consideradas no presente estudo, foram 

as companhias que apresentaram maior criação de valor. Entretanto, como as 

empresas do setor tiveram destruição de valor no período analisado, foram 

consideradas as empresas que destruíram menor valor. Tal conclusão se justifica 

pelo fato de que o EVA® possibilita às empresas do setor medir o lucro líquido 

realmente gerado pelas suas atividades, depois de deduzida a remuneração das 

diversas fontes de financiamento. Isso está em linha com os achados de Berbel 

(2004), Teixeira e Amaro (2013), Francisco (2014) e Fathabadi et al. (2014), que 

reportaram em seus estudos o EVA® como cálculo da rentabilidade real de um 

capital empregado.  

 

Os índices de lucratividade fornecem apenas informações em que relacionam 

variáveis de resultados com a receita, e os índices de rentabilidade fornecem 

apenas informações referentes ao resultado relacionado ao investimento. Tais 

índices não consideram o custo de capital investido na companhia, não 

demonstrando o verdadeiro lucro. Além disso, entre as companhias analisadas entre 



110 

 

 

2010 e 2016, levando em conta a criação de valor ao longo dos sete períodos, no 

caso das companhias de construção civil destruição de valor a EZTEC foi a que 

manifestou o melhor desempenho, seguida por Helbor e Trisul e, na sequência, a 

Direcional. Por outro lado, a PDG foi a companhia que apresentou o menor 

desempenho, seguida pela Gafisa e Rossi, conforme mostra a Tabela 7. No ranking 

das companhias do setor com o melhor desempenho (Tabela 7), houve necessidade 

de reclassificação da companhia CR2. Conforme os relatórios da administração 

publicado juntamente com as demonstrações contábeis, percebeu-se que a CR2 

está em processo de liquidação. O foco da companhia está na monetização dos 

ativos e não na atividade-fim da mesma. Diante disso, a companhia não foi 

considerada na classificação. 



111 

 

 

Tabela 7  

Ranking do desempenho econômico-financeiro médio do período de 2010 a 2016 das companhias do setor de construção civil (em 
R$ milhões) 
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1 Eztec 2.028 234 2.263 14,5% 265 50,8% 6,4% 46,7% 10,7% 11,7% 18,6% 0,8 -431 -62 
2 Helbor 1.127 1.321 2.449 11,6% 189 28,1% 2,9% 12,0% 4,9% 7,7% 14,5% 0,7 -818 -95 
3 Trisul 498 626 1.124 10,9% 27 24,9% 2,1% 2,6% 2,1% 2,4% 2,8% 0,2 -873 -95 
4         Direcional 1.372 731 2.103 12,1% 152 23,0% 2,4% 11,4% 4,9% 7,2% 11,6% 0,6 -854 -104 
5 Rodobens 770 686 1.455 12,2% 34 27,6% 2,4% 6,7% 1,8% 2,3% 5,8% 0,2 -1.177 -143 
6 JHSF 1.834 1.629 3.463 11,6% 149 44,3% 6,4% 17,1% 3,6% 4,3% 6,5% 0,4 -2.174 -251 
7 Even 1.887 1.682 3.569 12,9% 165 26,2% 2,5% 9,4% 3,9% 4,6% 10,4% 0,4 -2.286 -295 
8 Tecnisa 1.408 1.680 3.087 12,6% 65 23,8% 2,3% 3,6% 1,6% 2,1% 3,4% 0,2 -2.569 -323 
9 Viver 344 1.085 1.428 12,0% -158 -5,0% -4,3% -62,6% -7,5% -11,1% -68,0% -0,9 -2.744 -330 

10 MRV 4.078 2.626 6.704 13,6% 505 29,8% 2,8% 14,7% 5,2% 7,5% 14,6% 0,6 -2.990 -406 
11 Cyrela 5.279 3.928 9.207 13,9% 618 31,8% 3,0% 10,5% 4,7% 6,7% 10,1% 0,5 -4.759 -662 
12 Rossi 1.768 2.834 4.602 14,9% -121 20,0% 1,1% -11,9% -1,9% -2,6% -12,8% -0,2 -5.415 -804 
13 Gafisa 2.884 2.914 5.797 14,1% -85 21,9% 1,2% -5,0% -1,0% -1,5% -4,5% -0,1 -6.398 -900 
14 PDG 3.539 4.709 8.248 13,1% -1.132 13,0% -1,7% -34,0% -7,9% -13,7% -38,6% -1,1 -16.919 -2.210 
15 CR2* 329 114 444 13,3% -9 28,3% 0,7% -12,8% -1,6% -2,1% -5,3% -0,2 -512 -68 

Média 1.943 1.787 3.730 12,9% 44 25,6% 0,1% 1,0% 0,8% 1,2% 1,0% 0,1 -3.395 -450 
Fonte: elaboração própria. 
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4.4 Modelo DEA-VRS-I 

 

A metodologia DEA concede aos usuários uma análise de desempenho com base 

em um único índice, desenvolvido a partir de variáveis financeiras e não financeiras. 

O modelo BCC ou VRS possibilita que o usuário analise unidades de atividades 

homogêneas em níveis distintos de escala. A orientação a insumos objetiva a 

análise a contar da premissa de que a produção acontecerá normalmente em 

detrimento de uma otimização dos insumos utilizados. Espera-se que a DEA possa 

oferecer informações complementares às obtidas na análise de desempenho 

econômico-financeiro já realizada. 

 

O uso da DEA-VRS-I proposto na metodologia corrobora as afirmativas de Mello, 

Meza, Gomes, Serapião & Lins (2003), quando estes mencionam a possibilidade de 

esse modelo permitir análises de companhias de tamanhos diferentes, 

proporcionando uma medida de eficiência relativa. Em tal modelo, a companhia 

eficiente não precisa deter a máxima relação entre outputs e inputs. Basta que a 

DMU em análise faça o melhor uso de seus inputs, na sua escala de produção, para 

ser considerada eficiente. No caso em tela, analisa-se o uso de recursos financeiros 

para gerar valor. 

 

Nesse contexto, tomou-se aqui o modelo DEA-VRS-I, considerado apropriado para 

investigar o problema proposto, tomando-se como base os resultados de Mello et al. 

(2003), Aguiar (2015) e Fries et al. (2015). Em seus estudos utilizando a DEA, esses 

autores perceberam que esse modelo foi capaz de captar e explicar, com 

sensibilidade, o problema investigado, tornando possível classificar companhias com 

atividades homogêneas e variáveis à escala, em termos de criação de valor 

econômico, por meio de um único índice, de modo a tornar possível a criação da 

fronteira de eficiência. 

 

4.5 Teste do modelo de análise 

 

O modelo da Figura 14 mostrou-se válido, tendo em vista que o corte não alterou a 

identificação dos fatores que compõem o EVA®. As variáveis excluídas em nada 

prejudicam o cálculo do valor econômico adicionado, uma vez que estão incluídas 
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nas variáveis selecionadas para o processamento, sendo apenas desdobramentos 

das mesmas. 

 

Insumos

Produtos
 

Figura 14  
Árvore de criação de valor: seleção das variáveis. 
Fonte: adaptado de Finegan, P. T. (1999). Demystifying EVA® and EVA® implementation. 
Apresentação, PowerPoint. 
 

Tal procedimento foi utilizado com o objetivo de se trabalhar com menor quantidade 

de variáveis, tendo em vista que o uso em número excessivo das mesmas pode 

afetar negativamente o alcance dos resultados, como preceituam Lopes et al. 

(2011). 

 

A árvore de criação de valor apresentada na Figura 14 representou, de maneira 

mais sucinta, além das variáveis (insumos e produtos) representadas na Tabela 3, 

que geram o lucro operacional após os impostos, aquelas que devem ser levadas 

em consideração na apuração do custo do capital investido pela companhia para se 

encontrar o valor econômico criado ou destruído. 

 

4.6 Análise da eficiência e criação de valor econômico das empresas de 

construção civil 

 

Nesta seção faz-se uma análise das variáveis selecionadas, da correlação da 

criação de valor econômico e dos escores de eficiência apurados em cada um dos 

períodos em estudo. 
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4.6.1 Seleção das variáveis 

 

As variáveis selecionadas (inputs e outputs) a partir da árvore de criação de valor 

econômico (Figura 4) possibilitaram a análise da eficiência técnica das empresas de 

construção civil. Tal seleção vem ao encontro do objetivo geral desta pesquisa, que 

foi analisar o desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às 

companhias do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos de 

valor adicionado (EVA®), por meio da Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

As variáveis atendem aos parâmetros da DEA-VRS-I de não apresentar valor zero e 

número adequado em relação ao número de unidades selecionadas para a análise 

(15/5=3 – relação de unidades por variável). A variável impostos apresentava valor 

negativo referente a crédito tributário em quatro exercícios, 2011, 2012, 2013 e 

2016. Nesses quatro casos, essa variável foi ajustada para apresentar um valor 

irrisório de R$ 0,01 e, assim, atender à característica exigida pelo sistema utilizado 

de valores não negativos. O valor atribuído a elas não altera significativamente os 

escores de eficiência técnica apresentados. 

 

O critério utilizado para a coleta de dados é considerado válido, visto que está em 

linha com o trabalho de Nascimento (2011), Araújo et al. (2012), Neves et al. (2012) 

e Fries et al. (2015), que buscaram em seus estudos selecionar variáveis que 

representassem as peculiaridades das empresas de construção civil, fazendo uso de 

saldos contábeis. 

 

4.6.2  Análise dos escores de eficiência e respectivos EVA®s 

 

Baseado nas informações extraídas das demonstrações contábeis referentes aos 

exercícios sociais entre 2010 e 2016, foi calculado o EVA® (considerando índice de 

eficácia) e respectivo escore de eficiência técnica, em termos de percentuais das 

companhias de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, conforme apresentado 

na Tabela 8. Não foram consideradas nesta análise as empresas Viver em 2015 e 

2016 e PDG em 2016, pois ambas não atenderam aos requisitos da DEA e seus 

resultados impossibilitaram o cálculo da EVA®. 
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Tabela 8  

Valor econômico agregado de cada DMU e respectivo escore de eficiência, ano a ano (R$ milhões) 

DMUs 
DEA  
2010 

EVA 
2010 

DEA 
2011 

EVA  
2011 

DEA 
2012 

EVA 
2012 

DEA 
2013 

EVA 
2013 

DEA  
2014 

EVA 
2014 

DEA 
2015 

EVA 
2015 

DEA 
2016 

EVA 
2016 

CR2 100,00% -28 100,00% -63 100,00% -69 100,00% -59 100,00% -83 100,00% -76 100,00% -85 

Cyrela 100,00% -486 100,00% -695 100,00% -273 100,00% -339 100,00% -521 100,00% -966 95,14% -1.337 

Direcional 100,00% 24 100,00% -45 100,00% 19 100,00% -42 100,00% -104 100,00% -231 100,00% -389 

Even 100,00% -47 97,95% -146 100,00% -86 93,84% -183 91,55% -371 91,69% -568 87,79% -696 

EZTEC 100,00% 43 100,00% 49 100,00% 88 100,00% 114 100,00% -94 100,00% -271 100,00% -420 

Gafisa 100,00% -429 75,29% -1.526 100,00% -560 100,00% -824 100,00% -905 100,00% -834 60,93% -1.110 

Helbor 100,00% 36 100,00% 1 100,00% 57 100,00% 154 100,00% -69 93,94% -330 86,27% -536 

JHSF 100,00% -24 95,09% -17 99,97% 56 92,55% -332 96,93% -358 92,45% -603 100,00% -500 

MRV 100,00% -63 100,00% -91 100,00% -126 100,00% -575 100,00% -598 100,00% -666 100,00% -718 

PDG 100,00% -737 100,00% -1.058 62,14% -3.522 100,00% -1.712 82,04% -1.744 56,49% -3.557 n.a n.a 

Rodobens 84,76% -89 83,49% -184 100,00% -74 88,06% -91 95,93% -110 93,42% -166 77,68% -283 

Rossi 88,27% -392 83,04% -640 80,03% -839 80,19% -772 67,59% -1.174 74,40% -942 100,00% -694 

Tecnisa 94,85% -86 85,09% -290 73,86% -433 88,04% -149 91,96% -259 90,91% -412 69,53% -597 

Trisul 89,25% -70 93,33% -170 91,11% -89 100,00% -59 100,00% -63 100,00% -79 100,00% -103 

Viver 81,32% -157 69,73% -338 44,13% -547 71,71% -337 100,00% -288 n.a n.a n.a n.a 

Média  95,90% -167 92,20% -348 90,08% -426 94,29% -347 95,07% -449 92,38% -693 90,56% -574 

Desvio-padrão 6,59% 232 10,25% 450 17,40% 899 8,80% 476 9,14% 486 12,48% 878 13,41% 357 

Mediana 100,00% -70 97,95% -170 100,00% -89 100,00% -183 100,00% -288 96,97% -490 100,00% -536 

1º Quartil 92,05% -275 84,29% -489 85,57% -490 90,31% -457 93,95% -560 91,88% -792 86,27% -696 

3º Quartil 100,00% -26 100,00% -54 100,00% -25 100,00% -59 100,00% -99 100,00% -241 100,00% -389 

Intervalo Interq. 7,95% 249 15,71% 435 14,43% 465 9,70% 398 6,06% 461 8,12% 551 13,73% 307 
Fonte: elaboração própria.  

 



116 
 

 

Na Tabela 8 encontra-se o EVA® gerado por cada DMU, o respectivo escore de 

eficiência técnica apurado pela DEA, além da média, desvio-padrão e mediana dos 

escores e EVA® apurados a cada período. Pode-se observar que em todos os 

períodos houve significativo número de companhias que apresentaram EVA® 

negativo, ou seja, destruição de valor. Destaca-se que o EVA® é empregado no 

presente estudo como índice de eficácia da DMU. O EVA® representa o que excede 

a remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital. O uso da DEA 

combinado com o índice EVA® está em linha com o estudo de Aguiar (2015), cuja 

premissa é de que a companhia que consegue adicionar mais valor é aquela que 

emprega da melhor forma seus recursos para obtenção de produtos, sendo, 

portanto, mais eficiente. 

 

Nota-se, contudo, na Tabela 8, que o valor econômico gerado ou destruído não é 

proporcional ao escore de eficiência apurado pela DEA. Vale destacar que o modelo 

utilizado foi o DEA-VRS-I, sendo, dessa forma, um modelo que possibilita a inserção 

do grupo em análise de companhias em diferentes níveis de escala. 

 

Observa-se instabilidade no EVA® das companhias ao longo dos períodos em 

análise. O mesmo acontece com as companhias dentro de cada período analisado. 

Tal ocorrência demonstra baixa sustentabilidade operacional, o que pode 

comprometer a continuidade da organização. Essas afirmações estão em linha com 

o estudo de Félix (2014), cujos resultados indicaram a necessidade de conjugação 

de esforços, de modo a maximizar os resultados das companhias de construção 

civil. Ainda nessa linha, na Tabela 8 nota-se que as companhias de construção civil 

estão mais eficientes na definição da escala de operação do que na gestão de seus 

recursos produtivos. 

 

Com o objetivo de melhorar a visualização dos escores de eficiência apurados pela 

DEA, elaborou-se a Tabela 9. Nela estão apresentados os escores de eficiência 

técnica das 15 companhias em análise, ano a ano. Os escores que indicam as 

companhias eficientes estão em destaque. Os escores de eficiência, conforme 

achados anteriores de Mello et al. (2005), consistem em um índice único de medida 

de desempenho, proporcionando o processo de análise das organizações em 

estudo. 
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Tabela 9  

Escores de eficiência das companhias de construção civil de 2010 a 2016 

DMUs 
DEA 
 2010 

DEA  
2011 

DEA  
2012 

DEA  
2013 

DEA  
2014 

DEA  
2015 

DEA 
2016 

CR2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cyrela 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,14% 

Direcional 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Even 100,00% 97,95% 100,00% 93,84% 91,55% 91,69% 87,79% 

Eztec 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Gafisa 100,00% 75,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,93% 

Helbor 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,94% 86,27% 

JHSF 100,00% 95,09% 99,97% 92,55% 96,93% 92,45% 100,00% 

MRV 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PDG 100,00% 100,00% 62,14% 100,00% 82,04% 56,49% n.a 

Rodobens 84,76% 83,49% 100,00% 88,06% 95,93% 93,42% 77,68% 

Rossi 88,27% 83,04% 80,03% 80,19% 67,59% 74,40% 100,00% 

Tecnisa 94,85% 85,09% 73,86% 88,04% 91,96% 90,91% 69,53% 

Trisul 89,25% 93,33% 91,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Viver 81,32% 69,73% 44,13% 71,71% 100,00% n.a n.a 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

É possível verificar que os escores de eficiência de cada companhia, e mesmo das 

companhias dentro de cada período, são variáveis, exceto por quatro companhias 

(26,67% da totalidade), que se representaram eficientes em todos os exercícios 

financeiros, quais sejam: CR2, Direcional, EZTEC e MRV. 

 

Na Tabela 8 pode-se notar que a companhia EZTEC apresentou a maior média de 

EVA® do grupo ao longo dos sete anos analisados, com valores variando entre R$ 

42.709.777,15 em 2010 e -R$ 420.305.130,83 em 2016. A média dos EVA®s das 

companhias de construção civil que se apresentaram eficientes em todos os 

períodos analisados (grupo Ef7) foi negativa e ficou entre -R$ 6.056.553,84 em 2010 

e -R$ 403.038.453,76 em 2016. A Direcional e EZTEC foram as únicas companhias 

do grupo Ef7 que mostraram criação de valor. O EVA® da Direcional foi positivo, de 

R$ 23.807.138,15 em 2010 e R$ 19.369.430,53 em 2012. Já da EZTEC foi positivo, 

de R$ 42.709.777,15 em 2010; R$ 48.581.153,53 em 2011; R$ 88.462.958,55 em 

2012; e R$ 114.374.158,42 em 2013. A MRV teve o menor EVA® médio do grupo, 

no valor negativo de -R$ 406.287.154,41, sendo que a média da EZTEC a maior ao 

longo do período analisado, mas também negativo em -R$ 62.435.657,51. Esses 

resultados corroboram a afirmação de Abel (2000) de que a DEA não possibilita 
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fazer uma classificação crescente ou decrescente dentro do grupo das companhias 

analisadas. Confirmam ainda a característica do modelo DEA-VRS utilizado, já que o 

mesmo aceita a variância de escala, identificando companhias eficientes de 

tamanhos diversos. 

 

A partir da Tabela 8 detectou-se que a Cyrela apresentou eficiência em seis dos sete 

períodos analisados (grupo Ef6). O EVA® médio de tal companhia foi negativo ao 

longo dos períodos analisados de -R$ 661.709.857,11, sendo que em todos os 

períodos foram apresentados EVA®s negativos. Vale destacar que em 2016, 

período em que apresentou o menor EVA®, foi também o período em que foi 

classificada como ineficiente pela DEA, com escore de 95,14%. 

 

É evidenciado na Tabela 8 que a Gafisa e Helbor apresentaram ineficiência técnica 

em dois períodos analisados (grupo Ef5), conseguindo ser eficiente nos demais 

períodos. Observa-se ainda que ambas as companhias foram ineficientes em 2016. 

O EVA® médio das duas companhias foi negativo em -R$ 497.352.627,90. A Helbor 

apresentou criação de valor em quatro dos cinco períodos em que manifestou 

eficiência técnica, com EVA® positivo de R$ 35.536.066,79 em 2010; R$ 

1.189.588,74 em 2011; R$ 57.021.259,20 em 2012; e R$ 153.517.971,31 em 2013. 

Já a Gafisa não teve EVA® positivo em período algum em que foi considerada 

eficiente. Percebe-se que houve similaridade na criação de valor da Helbor com a 

EZTEC (Ef7), ambas as companhias com EVA® positivo entre 2010 e 2013. 

 

Nota-se na Tabela 8 que a Trisul apresentou eficiência técnica em quatro dos sete 

períodos analisados (grupo Ef4). A companhia foi ineficiente entre 2010 e 2012 e a 

partir de 2013 demonstrou-se eficiente. Tal companhia apresentou EVA® médio 

negativo ao longo dos períodos analisados de -R$ 95.138.005,98, sendo que em 

todos os períodos os EVA®s foram negativos. 

 

Pela Tabela 8 apurou-se que a PDG teve eficiência técnica em três dos seis 

períodos analisados (grupo Ef3). Em 2016 não foi possível calcular sua eficiência 

técnica, em razão de negatividade das variáveis selecionadas para a composição da 

DEA. Tal companhia apresentou EVA® médio negativo de -R$ 2.209.666.226,14 em 
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seis períodos analisados. Vale ressaltar que foi o maior EVA® médio negativo das 

companhias analisadas. 

 

Constatou-se, ainda, na Tabela 8 que a Even e a JHSF manifestaram eficiência 

técnica em apenas dois dos sete períodos analisados (grupo Ef2). Avaliando o 

EVA® proporcionado pelas companhias do grupo a cada ano, verificou-se que 

apenas a JHSF teve criação de valor em um dos períodos analisados. Vale salientar 

que mesmo com o EVA® positivo em R$ 56.499.901,19 em 2012, a JHSF não se 

mostrou eficiente nesse período, com escore de 99,97%.  

 

Na mesma Tabela 8 é possível notar que a Rodobens, Rossi e Viver apresentaram 

eficiência técnica em apenas um dos sete períodos analisados (grupo Ef1). A 

Rodobens foi eficiente em 2012, a Rossi em 2016 e a Viver em 2014. Avaliando o 

EVA® apresentado pelas companhias a cada ano, apurou-se que em todos os 

períodos houve destruição de valor. Realça-se que a Viver teve o menor escore 

entre as companhias analisadas - 44,13% em 2012. Nos anos de 2015 e 2016 não 

foi possível calcular a eficiência técnica da Viver, por motivo de negatividade nos 

inputs e outputs selecionados, e por não atender aos requisitos da DEA. 

 

Entre as companhias analisadas, em todos os períodos relatados na Tabela 8 

sobressai a Tecnisa, por não apresentar eficiência técnica. A companhia teve média 

anual de EVA® negativa oscilante, sem indicação de recuperação. A média de 

EVA® nos sete períodos analisados foi negativa, de -R$ 322.591.914,85. 

 

Tomados em conjunto, pelos resultados da análise por meio dos escores de 

eficiência auferidos pela DEA, as empresas CR2, Direcional, EZTEC e MRV foram 

consideradas eficientes em todo o período analisado e a Viver, Rossi e PDG 

exibiram a menor eficiência média do período. Já a EZTEC, Helbor e Trisul 

mostraram o maior desempenho econômico-financeiro e a PDG, Gafisa e Rossi o 

menor desempenho econômico-financeiro ao longo do período analisado. 

 

Esses resultados confirmam os estudos sobre a DEA, como o de Ferreira e Gomes 

(2009), que reconhecem que as companhias mais eficientes são aquelas que 

buscam utilizar os recursos da melhor forma. Tais resultados demonstram também a 



120 
 

 

necessidade de o corpo diretivo das empresas consideradas ineficientes pela DEA 

se qualificar tecnicamente com a finalidade de ampliar melhores práticas de gestão, 

de modo a adotarem desempenho econômico-financeiro mais sustentável. 

 

Resumindo, é interessante observar que a menor média de EVA® entre as 15 

companhias de construção civil foi a PDG, que se mostrou eficiente em três 

exercícios -R$ 2.209.666.226,14, seguida pela Gafisa, eficiente em cinco dos sete 

períodos analisados -R$ 899.867.384,86. Atendo-se às maiores médias de EVA®s, 

a EZTEC, eficiente em todos os períodos analisados, destacou-se como a de maior 

média, porém negativa -R$ 62.435.657,51, seguida pela CR2, também eficiente em 

todos os períodos -R$ 68.204.597,80. Esses resultados, mesmo pelo fato de as 

DMUs com EVA® negativo terem sido classificadas como eficientes pela DEA, não 

invalidam o modelo, pois em linha com os estudos anteriores de Kassai (2002), 

Mello et al. (2005) e Aguiar (2015), salientam que isso é explicado pela forma de 

cálculo da DEA-VRS. Nesta se cria um PPL para cada companhia e este atribui 

pesos diferenciados às variáveis com o objetivo de dar mais ênfase àquelas 

variáveis em que cada companhia se destaca. 

 

4.6.3 Análise estatística descritiva 

 

4.6.3.1 Análise estatística descritiva dos escores de eficiência 

 

A Tabela 10 traz a estatística descritiva realizada com os escores de eficiência 

apurados pela DEA em cada exercício. Foram inclusos o 1º e 3º quartis dos escores 

de todos os períodos, visando ao interesse de se calcular o intervalo interquartil 

devido à característica (valores extremos) da amostra. A análise estatística 

possibilita melhor percepção do comportamento dos dados apurados e essa 

metodologia está em linha com os estudos de Ferreira et al. (2007) e Aguiar (2015), 

que também fizeram uma análise estatística descritiva dos índices selecionados. Os 

cálculos descritivos foram elaborados a partir dos escores de eficiência obtidos para 

cada companhia, segregada por período. 
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Tabela 10  

Estatística descritiva dos escores de eficiência das companhias de construção civil 

Análise Descritiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Média 95,9 92,2 90,1 94,3 95,1 92,4 90,6 

Erro-padrão 1,7 2,7 4,5 2,3 2,4 3,3 3,7 

Mediana 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 97,0 100,0 

Modo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Desvio-padrão 6,6 10,3 17,4 8,8 9,1 12,5 13,4 

Var. amostra 43,5 105,0 302,9 77,4 83,6 155,7 179,8 

Curtose 0,2 0,0 2,5 1,97 5,7 5,2 0,6 

Assimetria -1,3 -1,1 -1,8 -1,6 -2,4 -2,3 -1,3 

Intervalo 18,7 30,3 55,9 28,3 32,4 43,5 39,1 

Mínimo 81,3 69,7 44,1 71,7 67,6 56,5 60,9 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Soma 1438,5 1383,0 1351,2 1414,4 1426,0 1293,3 1177,3 

Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Maior(1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Menor(1) 81,3 69,7 44,1 71,7 67,6 56,5 60,9 

Nível de conf.  3,7 5,7 9,6 4,9 5,1 7,2 8,1 

1º Quartil 92,1 84,3 85,6 90,3 94,0 91,9 86,3 

3º Quartil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Interv. Interquartil 8,0 15,7 14,4 9,7 6,1 8,1 13,7 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. Valores em percentual (%).  
 

Verifica-se, a partir da Tabela 10, que a mediana é maior que a média em todos os 

períodos analisados e que a moda é maior ou igual à mediana. Essa análise, em 

conformidade com o coeficiente de Pearson, apresenta distribuição assimétrica à 

esquerda ou negativa (Bruni, 2011). Tal distribuição ocorre quando a moda está 

entre os valores superiores do conjunto analisado. Nota-se que o escore percentual 

máximo apresentado é igual à moda em todos os períodos (100,00%). 
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Figura 15 
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2010. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

A Figura 15 abrange os escores de eficiência das 15 companhias em análise, 

apurados no exercício de 2010. Conforme a Tabela 8, nesse exercício houve a 

maior média dos escores de eficiência, 95,90%, e desvio-padrão de 6,59%; a 

população apresentou assimetria negativa de 1,30%. Nas 15 companhias analisadas 

nesse período, o escore técnico mínimo foi da Viver, com 81,32%. A mediana foi de 

100,00% e o intervalo interquartil foi de 7,95%; este indica o intervalo calculado entre 

50% dos escores médio das companhias analisadas, permitindo comprovar, pela 

comparação com o intervalo total, a existência de escores extremos no conjunto.   

 

A mediana foi maior que a média, e o intervalo interquartil bastante inferior ao 

intervalo total. Nesses casos, segundo Bruni (2011), o conveniente é proceder à 

análise com observância da mediana e intervalo interquartil. Essas medidas anulam 

a interferência de valores extremos na amostra. 
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Figura 16  
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2011. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

Na Figura 16 contemplam-se as companhias analisadas e os respectivos escores de 

eficiência em 2011. A média do escore de eficiência para o período foi de 92,20%, 

com desvio-padrão de 10,25%; o escore mínimo foi novamente da Viver, com 

69,73%, resultando no intervalo total de 30,27%. A assimetria negativa foi de 1,11%, 

indicando a variabilidade dos escores apurados. A mediana foi de 97,95% e o 

intervalo interquartil foi de 15,71% - o mais alto de todos os períodos. 

 

Nesse período obteve-se a maior variabilidade dos resultados apurados. Em relação 

a 2010, houve redução de 3,85% da média e aumento de 55,44% no desvio-padrão. 

Essa dispersão dos dados é confirmada ao se analisar a oscilação da mediana e do 

intervalo interquartil de 2010 para 2011: redução da mediana em 2,05% e aumento 

no intervalo interquartil de 97,61%, o que confirma a considerável dispersão dos 

dados. 
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Figura 17  
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2012. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

A Figura 17 ilustra o escore de eficiência das companhias no exercício de 2012. De 

acordo com a Tabela 8, nesse período constatou-se a menor média dos escores de 

eficiência, 90,08%, e desvio-padrão de 17,40%; o escore mínimo foi da Viver, com 

44,13%, pelo terceiro ano consecutivo. Esse escore mínimo resultou no intervalo 

total de 55,87%, sendo o menor escore entre as companhias em todos os períodos. 

A assimetria negativa foi de 1,79%. A mediana foi coincidente com a moda, 

100,00%, indicando significativa quantidade de companhias consideradas 

tecnicamente eficientes. O intervalo interquartil foi de 14,43%. 

 

O fato de a média ter se reduzido em relação a 2010 (6,07%) e 2011 (2,30%) indica 

que em 2012 houve escores com mais presença de valores extremos. Isso é 

confirmado pela comparação entre os desvios-padrão dos três períodos. 
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Figura 18 
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2013. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

As 15 companhias componentes do grupo em estudo e os escores apresentados por 

elas em 2013 estão representados na Figura 18. A média dos escores de eficiência 

desse período foi de 94,29%, o desvio-padrão foi de 8,80% e o escore mínimo 

apurado foi da Viver, com 71,71%, pelo quarto ano consecutivo. Diante disso, o 

exercício de 2013 teve intervalo total de 28,29%. A assimetria foi negativa -1,59%. A 

mediana apresentada no período foi, a exemplo de 2012, coincidente com a moda 

(100,00%) e o intervalo interquartil de 9,70%. 

 

O escore mínimo em 2013 indica acréscimo de 62,50% em relação ao período 

anterior, aumentando 4,67% na média atual. O intervalo total em 2013 foi inferior 

apenas a 2010 (acréscimo de 51,45%), indicando menos variabilidade dos escores 

apurados. 
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Figura 19 
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2014. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

Na Figura 19 encontram-se as companhias de construção civil em análise e seus 

respectivos escores de eficiência no exercício de 2014. A média dos escores 

apurados foi de 95,07%; o desvio-padrão de 9,14% e o escore mínimo foi da Rossi, 

com 67,59%. Este último resultou no intervalo total de 32,41%; a assimetria 

apresentada no período foi negativa -2,37%. A mediana apurada foi, a exemplo de 

2010, 2012, e 2013, coincidente com a moda (100,00%) e o intervalo interquartil de 

6,06%. 

 

Entre os exercícios em estudo, 2010, 2013 e 2014 foram períodos bastante 

semelhantes na análise descritiva. Apresentaram frequência da mediana bastante 

acentuada e intervalo interquartil inferior em relação aos períodos anteriores. 
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Figura 20 
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2015. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

Os escores de eficiência das companhias no exercício de 2015 podem ser 

visualizados na Figura 20. De acordo com a Tabela 8, a média dos escores 

apurados foi de 92,38%, com desvio-padrão de 12,48%. A assimetria foi negativa -

2,26%. O escore mínimo apurado foi da PDG, com 56,49%, o que resultou no 

intervalo total de 43,51%. A mediana foi de 96,97%, sendo essa a mais baixa dos 

períodos analisados. O intervalo interquartil foi de 8,12%.  

 

Entre os períodos analisados, 2011 e 2015 tiveram a menor mediana, 97,95 e 

96,97%, respectivamente. Em relação a 2014, houve redução de 3,03% na mediana. 

Essa dispersão é confirmada ao se comparar o intervalo interquartil de 2014 para 

2015 - acréscimo de 34,99%. 

 

A companhia Viver não foi considerada nesta análise por não atender aos requisitos 

da DEA. 
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Figura 21 
Escore de eficiência das companhias de construção civil no exercício de 2016. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
 

Na Figura 21 registram-se as companhias em análise e seus respectivos escores de 

eficiência técnica no exercício de 2016. A média dos escores apurados foi de 

90,56% e o desvio-padrão de 13,41%. A assimetria foi negativa, de 1,29%. O escore 

mínimo apurado foi da Gafisa, com 60,93%, o que resultou no intervalo total de 

39,07%. A mediana foi, a exemplo de 2010, 2012, 2013, 2014, coincidente com a 

moda (100,00%) e o intervalo interquartil de 13,73%.  

 

A média em 2016 indica redução de 1,97% em relação ao período anterior. Isso 

indica que em 2016 os escores tiveram significativos valores extremos. 

 

Vale ressaltar que não foram consideradas as companhias PDG e Viver para a 

análise descritiva de 2016, por não atenderem aos requisitos da DEA. 

 

Assim, ao analisar a Tabela 8 em linha com os estudos de Abel (2000), Araújo et al. 

(2012) e Aguiar (2015), que utilizaram análise estatística dos índices selecionados, 

verificou-se que o exercício de 2010 foi o período em que as companhias de 

construção civil tiveram melhores resultados relacionados à eficiência. A média foi a 

maior entre todos os períodos avaliados e o desvio-padrão foi o menor, mediana 

correspondente ao escore máximo e intervalo interquartil superior apenas a 2014 

(acréscimo de 31,19%). Tais resultados se alinham com os achados empíricos por 
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meio das entrevistas, que corroboram que o ano de 2010 foi marcado pelo melhor 

desempenho do setor nos últimos 10 anos.  

 

Nessa linha, pode-se afirmar, também, que, em relação à análise descritiva dos 

escores de eficiência, na sequência têm-se os anos de 2014, 2013, 2012 e 2011. Os 

anos de 2015 e 2016 não foram considerados na análise como um todo, visto que 

para 2015 foram consideradas apenas 14 companhias e para 2016, 13 companhias. 

A quantidade de companhias eficientes a cada período corrobora tais afirmativas: 

dez em 2010, nove em 2014, nove em 2013, nove em 2012, sete em 2011; para os 

anos de 2015 e 2016 foram sete companhias eficientes para ambos os exercícios. 

 

4.6.3.2 Análise estatística descritiva dos dados 

 

Foi realizada a análise descritiva dos dados (Tabela 3) com a finalidade de se 

observar o comportamento dos mesmos em cada um dos sete períodos. 

 

A Tabela 11 apresentou os cálculos da análise descritiva do Input 1 – impostos em 

cada um dos sete períodos analisados. Em 2012, 2013 e 2016 a média foi inferior ao 

desvio-padrão. E em todos os períodos a mediana foi menor que a média, o que 

demonstra valores extremos no conjunto. A variável impostos teve valor negativo 

referente a crédito tributário em quatro exercícios - R$ 1.483.000,00 em 2011, R$ 

3.365.000,00 em 2012 e R$ 4.066.000,00 em 2013 na CR2 e R$ 54.098.000,00 em 

2016 na JHSF. Esses valores foram ajustados para R$ 0,01, de forma a atender a 

uma restrição do modelo DEA, e podem ser visualizados no valor mínimo do 

respectivo exercício.  

 

Ainda analisando a Tabela 11, observa-se que o valor mínimo foi inferior ao valor 

máximo em 92,92, 97,78 e 93,95%, respectivamente, em 2010, 2014 e 2015; e a 

assimetria entre 1,09% em 2010 e 2,03% em 2012. 

 

Os cálculos da análise descritiva do Input 2 – despesa operacional ao longo dos sete 

períodos em análise – estão registrados na Tabela 12. A média, em 2010, foi maior 

que o desvio-padrão em 16,47%, com assimetria de 1,15%, demonstrando valores 

inferiores à média na segunda metade do conjunto. O valor mínimo foi inferior ao 
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valor máximo em 91,51%. Os exercícios subsequentes comportaram-se de forma 

semelhante a 2010; média superior à mediana; assimetria entre 0,86% em 2015 e 

1,46% em 2016; valores mínimos consideravelmente inferiores aos valores máximos 

– 97,10; 97,25; 97,84; 99,10; 98,56 e 98,62%; respectivamente, em 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016. 

 

Na Tabela 13 visualizam-se os cálculos relacionados à estatística descritiva do Input 

3 – custo de capital nos sete períodos analisados. Esse input apresentou média 

superior ao desvio-padrão e à mediana, indicando valores extremos ao conjunto. A 

assimetria positiva nos setes períodos esteve entre 0,65% em 2015 e 1,65% em 

2011. Os valores mínimos foram inferiores aos valores máximos em 94,57, 95,12, 

95,96, 96,35, 96,76, 97,48 e 98,16%; respectivamente, em 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016. 

 

A Tabela 14 apresentou os cálculos relativos à estatística descritiva do Input 4 – 

capital empregado. Constatou-se comportamento constante desse input nos sete 

períodos analisados. A média foi superior ao desvio-padrão e à mediana em cada 

período analisado. A assimetria ficou entre 0,77% em 2014 e 1,45% em 2010. Os 

valores mínimos mostraram-se inferiores aos valores máximos em 94,14, 94,38%, 

94,75, 95,41, 96,22, 97,53 e 98,00%, respectivamente, entre 2010 e 2016. 

 

Os cálculos relativos à estatística descritiva do Output 1 – receita nos sete períodos 

em estudo – podem ser vistos na Tabela 15. Apurou-se constância nos resultados, 

visto que a média é superior ao desvio-padrão, inferior apenas em 2016 e superior à 

mediana. A assimetria variou de 0,93% em 2012 a 1,74% em 2016. Os valores 

mínimos foram inferiores aos valores máximos em 91,70, 97,16, 97,30, 97,96, 99,66, 

99,38 e 99,60%, respectivamente, em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
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Tabela 11  

Estatística descritiva do Input 1: impostos 

Impostos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Média 50 64 52 49 47 41 32 
Erro-padrão 9 15 15 13 12 10 10 
Mediana 36 43 31 32 33 29 19 
Modo - - - - - - - 
Desvio-padrão 37 58 58 50 45 36 35 
Curtose 0,16 0,26 3,58 0,65 2,29 0,04 0,04 
Assimetria 1,09 1,18 2,03 1,34 1,71 1,16 1,20 
Intervalo 120 188 210 160 151 103 100 
Mínimo 9 0,01 0,01 0,01 3 7 0,01 
Máximo 129 188 210 160 154 110 100 
Soma 743 967 778 738 700 574 416 
Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa (R$ milhões). 
 

Tabela 12  

Estatística descritiva do Input 2: despesa operacional 

Despesas 
Operacionais 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Média 1.582 1.942 1.991 1.829 1.728 1.690 1.170 
Erro-padrão 351 469 474 398 390 380 307 
Mediana 776 938 1.136 1.497 1.534 1.301 824 
Modo - - - - - - - 
Desvio-padrão 1.358 1.816 1.837 1.542 1.511 1.420 1.107 
Curtose 0,07 0,59 0,42 0,57 0,02 -0,52 1,57 
Assimetria 1,15 1,27 1,17 1,12 0,98 0,86 1,46 
Intervalo 4.027 5.812 6.032 5.201 4.839 4.150 3.719 
Mínimo 374 173 171 115 43 61 52 
Máximo 4.401 5.985 6.203 5.316 4.883 4.211 3.771 
Soma 23.726 29.132 29.858 27.436 25.925 23.655 15.207 
Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa (R$ milhões). 
 

Tabela 13 

 Estatística descritiva do Input 3: custo de capital 

Custo de 
Capital 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Média 433 518 455 527 563 620 523 
Erro-padrão 110 126 105 113 117 114 110 
Mediana 222 260 235 385 431 557 451 
Modo - - - - - - - 
Desvio-padrão 428 488 408 438 452 425 396 
Curtose 1,05 2,28 1,27 0,88 0,27 -  0,11 2,13 
Assimetria 1,44 1,65 1,37 1,19 0,98 0,65 1,34 
Intervalo 1.374 1.698 1.409 1.529 1.512 1.463 1.460 
Mínimo 79 87 59 58 51 38 27 
Máximo 1.453 1.785 1.468 1.587 1.563 1.500 1.487 
Soma 6.491 7.775 6.827 7.901 8.447 8.686 6.803 
Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa (R$ milhões). 
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Tabela 14 

Estatística descritiva do Input 4: capital empregado 

Capital 
Empregado 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Média 360 3.856 4.095 4.153 4.001 3.827 3.466 
Erro-padrão 766 835 843 780 730 668 706 
Mediana 2.054 2.361 2.941 3.686 3.855 3.250 3.181 
Modo - - - - - - - 
Desvio-padrão 2.966 3.232 3.264 3.019 2.828 2.500 2.544 
Curtose 1,34 1,00 -0,26 -0,24 -0,12 0,97 1,77 
Assimetria 1,45 1,33 0,98 0,83 0,77 0,83 1,26 
Intervalo 10.060 10.958 10.453 9.607 9.174 9.391 9.248 
Mínimo 626 653 579 462 360 237 189 
Máximo 10.686 11.611 11.032 10.069 9.534 9.629 9.437 
Soma 50.397 57.842 61.424 62.291 60.021 53.585 45.052 
Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa (R$ milhões). 
 

Tabela 15 

Estatística descritiva do Output 1: receita 

Receita 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Média 1.897 2.177 2.071 2.058 1.889 1.658 1.147 
Erro-padrão 415 527 452 428 433 373 347 
Mediana 987 1.179 1.368 1.832 1.617 1.290 572 
Modo - - - - - - - 
Desvio-padrão 1.606 2.042 1.752 1.656 1.677 1.395 1.253 
Curtose 0,08 1,16 -0,28 0,28 0,81 1,26 2,45 
Assimetria 1,16 1,44 0,93 1,03 1,16 1,32 1,74 
Intervalo 4.796 6.682 5.681 5.263 5.798 4.734 4.232 
Mínimo 434 196 157 109 20 29 17 
Máximo 5.230 6.877 5.838 5.372 5.818 4.763 4.249 
Soma 28.454 32.658 31.063 30.865 28.330 23.214 14.905 
Contagem 15 15 15 15 15 14 13 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa (R$ milhões). 
 

Detectou-se, a partir da análise descritiva dos dados processados pela DEA, que 

todas as variáveis apresentaram assimetria positiva ou à direita, correspondendo a 

uma média superior à mediana, indicando valores distintos e dispersos no conjunto. 

Os altos valores do desvio-padrão (inferiores, mas próximos da média) corroboram 

essa afirmativa. A variável impostos foi a única com comportamento distinto.  Os 

exercícios de 2011, 2014 e 2015 tiveram impostos com média superior à mediana e 

ao desvio-padrão, sendo o desvio-padrão superior à mediana. A assimetria desse 

input foi positiva em todos os períodos, entretanto, as médias foram inferiores ao 

desvio-padrão em 2012, 2013 e 2016. A mediana foi inferior à média em todos os 

exercícios. O fato de o desvio-padrão ter sido superior à média indica significativa 
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dispersão dos dados, confirmado pela alta variação entre os valores mínimos e 

máximos de cada período. 

 

Pode-se afirmar, pelo demonstrado, variabilidade bastante acentuada de escala das 

companhias em estudo. Isso não invalida o estudo, visto que o modelo escolhido é 

invariável à escala, em linha com os estudos de Mello et al. (2003), Aguiar (2015) e 

Fries et al. (2015), que também utilizaram a análise descritiva e posteriormente a 

aplicação do modelo DEA-VRS-I, considerando-o apropriado para investigar o 

problema de companhias variáveis à escala. 

 

4.6.4  Eficiência versus ineficiência das empresas de construção civil 

 

Para a obtenção da eficiência técnica relativa das 15 companhias de construção civil 

listadas na BM&FBOVESPA no período entre 2010 e 2016, foi utilizado como 

metodologia o modelo DEA-VRS-I. A determinação dos escores foi feita utilizando-

se o software PIM-DEA, versão 3.2. 

 

Foram aplicados, aos escores de eficiência apurados, cálculos estatísticos 

descritivos. Essa prática deveu-se ao considerável número de companhias tidas 

como eficientes nos sete períodos analisados e está em conformidade com o estudo 

de Pereira, Venturini, Ceretta e Dutra (2009), os quais confirmaram grandes 

distorções relativas ao porte das companhias em estudo a partir da análise 

estatística descritiva dos valores das variáveis selecionadas. 

 

O exercício de 2012 foi aquele com mais variabilidade nos escores (intervalo total de 

55,87%); já o de 2010 a menor variação do intervalo total (18,68%), apresentando, 

por consequência, menos dispersão dos dados. O maior intervalo interquartil foi em 

2011 (15,71%). Já a menor variabilidade a partir da análise interquartil foi no 

exercício de 2014 (6,06%), o que indica menos dispersão dos dados. Consoante a 

Bruni (2011), em conjuntos que dispõem de valores extremos, como o desta 

pesquisa, o intervalo mais indicado a ser usado na análise é o interquartil, por 

desconsiderar os valores extremos. Entretanto, neste trabalho, a análise realizada a 

partir dos pares média/desvio-padrão e mediana/intervalo interquartil leva a 

conclusões semelhantes, em linha com os estudos de Aguiar (2015).  
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Em todos os períodos avaliados a assimetria foi negativa, com média dos escores 

inferior à moda, que foi de 100% para todos os períodos. Portanto, apenas quatro 

companhias se mostraram eficientes ao longo de todo o período. 

 

Os resultados da DEA confirmaram que a eficiência das companhias de construção 

civil não está relacionada à sua capacidade de criação de valor econômico. A PDG 

apresentou EVA® negativo de -R$ 1.711.561.400,11 no exercício de 2013 e foi 

considerada eficiente. Já a JHSF, no exercício de 2012, apresentou criação de valor 

de R$ 56.499.901,19 e foi classificada como ineficiente, com escore de 99,97%. 

Essa constatação corrobora os estudos de Kassai (2002), Mello et al. (2005), 

Ferreira et al. (2007) e Aguiar (2015), que salientam que tal fato pode ocorrer devido 

à abordagem usada pela DEA em seu processamento. A eficiência ou não das 

companhias é exibida a partir da otimização da(s) variável(is) em que cada 

companhia se destaca por meio da atribuição de pesos. Nesse caso, pesos 

diferenciados são atribuídos a uma mesma variável, dependendo de seu “grau de 

importância” dentro do conjunto de variáveis de cada companhia. 

 

4.6.5  Análise de correlação entre eficiência e eficácia a partir de agrupamentos 

 

A partir da análise dos escores de eficiência, medida pela DEA, e de eficácia, 

medida pelo EVA®, reconheceu-se a necessidade de se aprofundar a análise, com 

vista a buscar explicações para os resultados encontrados. Assim, foram realizadas 

análises de correlação entre os índices de eficácia (EVA® apresentados pelas 

companhias de construção civil) e eficiência (escores apurados pela DEA). Tal 

metodologia está em linha com os estudos de Saurin et al. (2010), Nascimento 

(2011), Neves et al. (2012), Fries et al. (2015) e Aguiar (2015), entre outros, que 

fizeram uso de análise de correlação para complementar seus estudos de 

desempenho. 

 

A análise de correlação foi executada: a) entre as companhias a cada exercício; b) 

entre os quartis estatísticos formados a partir do rol crescente do somatório dos 

escores de eficiência das companhias; c) entre quartis estatísticos extraídos do 

agrupamento realizado com base em quartis intencionais. Para classificação dos 

índices com pouca, moderada ou alta correlação, foi usada a interpretação sugerida 
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por Smailes e Mcgrane (2007), como consta na metodologia (Tabela 4), a fim de 

determinar a existência ou não de correlação entre o escore de eficiência apurado 

pela DEA e o EVA® apresentados pelas companhias de construção civil. 

 

4.6.5.1 Análise de correlação das empresas de construção civil a cada período em 

análise 

 

Buscou-se, com essa análise, identificar a existência ou não de relação entre os 

escores de eficiência apurados pela DEA (Tabela 16) para as companhias de 

construção civil a cada ano e os respectivos EVA®s gerados e/ou destruídos 

(eficácia). Essa análise está de acordo com os estudos de Saurin et al. (2010).  

 

Tabela 16 

Correlação entre os escores de eficiência e EVA® das 15 companhias de construção 
civil ano a ano 

Correlação do Escore de Eficiência versus EVA® das 15 Empresas de Construção Civil Ano a Ano 

Ef. ano a ano 
EVA®  
2010 

EVA®  
2011 

EVA® 
 2012 

EVA®  
2013 

EVA®  
2014 

EVA® 
 2015 

EVA®  
2016 

DEA 2010 -0,009174  

 

 

 

 

 DEA 2011 
 

0,418885 

 

 

 

 

 DEA 2012 
 

 0,590354  

 

 

 DEA 2013 
 

 

 

0,027265 

 

 

 DEA 2014 
 

 

 

 0,690064  

 DEA 2015 
 

 

 

 

 

0,849920 

 DEA 2016 
 

 

 

 

 

 0,343724 

Fonte: elaboração própria. 
 

A Tabela 16 demonstra o cálculo da correlação entre os escores de eficiência e o 

EVA® apresentados pelas 15 companhias de construção civil a cada ano em 

análise. Para o exercício de 2015, não foi considerada a Viver; em 2016, não foi 

considerada a Viver e PDG, dado que ambas não atenderam aos requisitos da DEA. 

Constata-se a similaridade do resultado dos anos de 2011 e 2016. Nota-se, também, 

a correlação negativa no exercício de 2010 e pouca correlação em 2013. Em 2015 

foi registrada a maior correlação entre os dados, seguido de 2014 e 2012. De forma 

geral, pode-se afirmar que no exercício de 2015 houve forte correlação entre eficácia 

e eficiência técnica; em 2011, 2012 e 2014 apurou-se correlação positiva; e em 

2010, 2013 e 2016, muito pouca correlação entre os dados. 

 



136 
 

 

Uma provável justificativa para tais resultados é a considerável variabilidade dos 

dados (tanto nos escores de eficiência quanto no valor do EVA® gerados pelas 

companhias de construção civil). Vale destacar a existência de valores extremos 

presentes nos dados analisados, os quais podem, também, ter comprometido os 

resultados. 

 

4.6.5.2 Análise de correlação entre os escores de eficiência e EVA® a partir de 

quartis estatístico 

 

Visando refinar a análise dos dados da correlação entre a eficácia (EVA®) e a 

eficiência técnica apresentadas, foi realizada nova análise de correlação das 

companhias agrupadas em quartil a partir de cálculos estatísticos. Foi formado um 

rol com base no somatório dos escores de eficiência das companhias apurados nos 

sete períodos analisados. O objetivo foi refutar ou confirmar as análises anteriores. A 

estratégia de somatório dos escores de eficiência para a definição de agrupamentos 

também foi praticada nos estudos de Aguiar (2015). Para a composição do rol, foi 

utilizado o somatório dos escores de eficiência de cada companhia ao longo dos 

sete períodos em análise. Não foram consideradas as companhias Viver e PDG para 

essa análise, por não atenderem ao requisito da DEA. A partir daí foi possível 

calcular os quartis e identificar os itens de cada um deles. Os quartis foram 

analisados ano a ano por meio da correlação entre os escores de eficiência técnica 

e o EVA® gerado ou destruído (eficácia). Os quatro grupos foram nomeados de 

grupo estatístico (GE), seguido pelo número do quartil a que se refere. Portanto, 

GE1 refere-se ao 1º quartil, e assim sucessivamente, até o GE4 (quarto quartil). O 

propósito é verificar se nesse agrupamento é possível encontrar uma relação mais 

próxima entre a eficiência técnica apurada pela DEA e a eficácia (EVA®) das 

companhias de construção civil. 
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Tabela 17 

Cálculo da correlação dos grupos formados por somatório de eficiência (1º quartil) 

Correlação GE1 (Menores) - Agrupamento por Somatório de Eficiência 
1º Quartil - 

GE1 
EVA®  
2010 

EVA®  
2011 

EVA®  
2012 

EVA®  
2013 

EVA®  
2014 

EVA® 
 2015 

EVA®  
2016 

DEA 2010 -0,419540  
 

 
 

 
 DEA 2011 

 
0,959455 

 
 

 
 

 DEA 2012 
 

 0,472645  
 

 
 DEA 2013 

 
 

 
-0,196660 

 
 

 DEA 2014 
 

 
 

 0,599465  
 DEA 2015 

 
 

 
 

 
0,393055 

 DEA 2016 
 

 
 

 
 

 0,363781 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Tabela 17 mostra os índices de correlação apresentados entre a DEA e EVA®, 

calculados a partir do 1º quartil (GE1) desse agrupamento, ano a ano. Esse quartil 

contém quatro companhias: Rossi, Tecnisa, Rodobens e Gafisa. 

 

A partir da Tabela 17 pode-se notar que o exercício de 2010 apresentou correlação 

negativa moderada; já os exercícios de 2013, 2015 e 2016 tiveram pouca relação. O 

exercício de 2011 mostrou forte correlação, enquanto nos exercícios de 2012 e 2014 

essa correlação foi positiva moderada.  

 

Tabela 18 

Cálculo da correlação dos grupos formados por somatório de eficiência (2º quartil) 

Correlação GE2 - Agrupamento por Somatório de Eficiência 
2º Quatil 
- GE2 

EVA® 
2010 

EVA® 
 2011 

EVA® 
2012 

EVA®  
2013 

EVA® 
 2014 

EVA®  
2015 

 EVA® 
 2016 

DEA 2010 0,856774             
DEA 2011   0,011450           
DEA 2012     0,511106         
DEA 2013       0,916163       
DEA 2014         0,800565     
DEA 2015           0,989954   
DEA 2016             0,753108 

Fonte: elaboração própria. 
 

O resultado do cálculo da correlação da eficiência e EVA® das três companhias - 

Even, Trisul e JHSF - encontra-se na Tabela 18. Pode-se observar que em todos os 

exercícios houve correlação entre os dados, com exceção de 2011. Em 2015 a 

correlação referiu o maior índice do quartil (0,99). No exercício de 2011, o índice 

apresentado foi de 0,01. Apesar de positivo, indica muita pouca relação, de acordo 

com a classificação de Smailes e Mcgrane (2007) (Tabela 4). Comparativamente ao 
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1º quartil analisado, verifica-se que a correlação entre os dados aumentou do 1º 

para o 2º quartil em todos os períodos, com exceção de 2011. 

 

Tabela 19 

Cálculo da correlação dos grupos formados por somatório de eficiência (3º quartil) 

Correlação GE3 - Agrupamento por Somatório de Eficiência 
3º Quatil - 

GE3 
EVA® 
2010 

EVA® 
2011 

EVA® 
2012 

EVA® 
2013 

EVA® 
2014 

EVA® 
2015 

EVA® 
2016 

DEA 2010 0,510207             
DEA 2011   0,548465           
DEA 2012     0,566403         
DEA 2013       0,436872       
DEA 2014         0,458113     
DEA 2015           -0,431166   
DEA 2016             -0,051218 

Fonte: elaboração própria. 
 

A Tabela 19 mostra os índices de correlação do 3º quartil (GE3), formado por três 

companhias: Helbor, Cyrela e EZTEC. Registra-se que nos exercícios entre 2010 e 

2014 a correlação foi positiva moderada entre os dados. Nos exercícios de 2015 e 

2016 os índices foram de baixa relação entre eficiência e eficácia (EVA®).  

 

Tabela 20 

Cálculo da correlação dos grupos formados por somatório de eficiência (4º quartil) 

Correlação GE4 (maiores) - Agrupamento por Somatório de Eficiência 
4º Quatil - 

GE4 
EVA® 
2010 

EVA® 
2011 

EVA® 
2012 

EVA® 
2013 

EVA® 
2014 

EVA® 
2015 

EVA® 
2016 

DEA 2010 -0,106846             
DEA 2011   0,115979           
DEA 2012     -0,124843         
DEA 2013       0,474936       
DEA 2014         0,531154     
DEA 2015           0,703807   
DEA 2016             0,854547 

Fonte: elaboração própria. 
 

Os índices de correlação entre a DEA e EVA®, calculados a partir das companhias 

Direcional, MRV e CR2 que compõem o GE4, são visualizados na Tabela 20. Os 

exercícios de 2010, 2011 e 2012 foram de pouca relação, enquanto que nos 

exercícios de 2013, 2014 e 2015 a correlação foi positiva. O índice de 2016 indica 

tecnicamente forte correlação positiva (0,85) entre a eficiência e a eficácia. É 

possível confirmar que nos índices apurados em todos os quartis foi elevado o 



139 
 

 

número de correlação entre os dados analisados. O exercício de 2014 é o único cuja 

correlação foi positiva em todos os quartis. 

 

4.6.5.3 Análise de agrupamento feito com base em quartis com agrupamento 

intencional 

 

Foi realizado um segundo agrupamento com as companhias de construção civil 

também em quatro grupos, considerando-se que cada grupo é composto por 

companhias com eficiência em um número de períodos similares. Buscou-se novo 

agrupamento com o fito de atingir a maior homogeneidade possível, em 

conformidade com os estudos de Ceretta e Niederauer (2001). A finalidade foi a 

melhor compreensão dos resultados. 

 

O primeiro grupo, grupo intencional GI1, foi composto por quatro companhias, sendo 

uma de Ef0 somada a três companhias de Ef1. O GI2 foi formado por quatro 

companhias, sendo duas companhias de Ef2 mais uma de Ef3, acrescida de mais 

uma de Ef4. O GI3 foi composto por três companhias, sendo duas de Ef5 acrescida 

de uma companhia de Ef6. O GI4 representa as quatro companhias do grupo com 

eficiência nos sete períodos em estudo. 

 

Tabela 21  

Representação do 2º agrupamento em quartis intencionais 

Representação da forma de agrupamento 
GI1 1 (Ef0) + 3 (Ef1) = 4 companhias 
GI2 2 (Ef2) + 1 (Ef3) + 1 (Ef4) = 4 companhias 
GI3 2 (Ef5) + 1 (Ef6) = 3 companhias 
GI4  4 companhias (Ef7) 

Fonte: elaboração própria. 
 

Ef0 representa as companhias sem eficiência em algum período; Ef1 representa as 

companhias com eficiência em apenas um período; Ef2 refere-se às companhias 

que apresentaram eficiência em apenas dois períodos, e assim sucessivamente. 

 

Na Tabela 22 são apresentados os cálculos e análises de correlação dos quartis 

formados de maneira intencional. 
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Tabela 22 

Cálculo da correlação dos grupos formados intencionalmente por eficiência (1º 
quartil) 

Correlação GI1 - Agrupamento Intencional em Quartis 
1º Quartil 

- GI1 
EVA® 
2010 

EVA® 
2011 

EVA® 
2012 

EVA® 
2013 

EVA® 
2014 

EVA® 
2015 

EVA® 
2016 

DEA 2010 0,053455             
DEA 2011   -0,024340           
DEA 2012     0,472145         
DEA 2013       0,473912       
DEA 2014         0,955989     
DEA 2015           0,981220   
DEA 2016             -0,469821 

Fonte: elaboração própria. 
 

Na Tabela 22 descreve-se o cálculo da correlação do GI1, formado por quatro 

companhias: Tecnisa, Rodobens, Rossi e Viver. A Viver não foi considerada na 

análise nos anos de 2015 e 2016, por não atender aos requisitos da DEA.  

 

Nos exercícios de 2010 e 2011 houve muita pouca relação e nos exercícios de 2012 

e 2013 a correlação foi positiva moderada entre os escores de eficiência e o EVA® 

gerados pelas companhias. Nos exercícios de 2014 e 2015 o índice obteve forte 

correlação positiva, sendo em 2015 o maior índice do grupo (0,98). O exercício de 

2016 apresentou correlação negativa moderada. 

 

Tabela 23 

Cálculo da correlação dos grupos formados intencionalmente por eficiência (2º 
quartil) 

Correlação GI2 - Agrupamento Intencional em Quartis 
2º Quartil 

- GI2 
EVA® 
2010 

EVA® 
2011 

EVA® 
2012 

EVA® 
2013 

EVA® 
2014 

EVA® 
2015 

EVA® 
2016 

DEA 2010 -0,289018             
DEA 2011   -0,757735           
DEA 2012     0,976320         
DEA 2013       -0,457168       
DEA 2014         0,947252     
DEA 2015           0,998799   
DEA 2016             0,753108 

Fonte: elaboração própria. 
 

A Tabela 23 expõe os índices de correlação entre eficiência e EVA® do GI2, que 

contêm quatro companhias: JHSF, Even, PDG e Trisul. No exercício de 2016 não foi 

considerada a PDG para a análise, por não atender aos requisitos da DEA. 
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Essa tabela indica que, em 2012, 2014 e 2015, houve forte correlação positiva entre 

os dados (0,98, 0,95, 1,0, respectivamente), que foi positiva moderada no exercício 

de 2016. Ressalta-se que nos exercícios de 2014 e 2015 a correlação foi similar com 

o GI1. No exercício de 2010 a relação foi reduzida e nos exercícios de 2011 e 2013 

a correlação foi negativa moderada. 

 

Tabela 24 

Cálculo da correlação dos grupos formados intencionalmente por eficiência (3º 
quartil) 

Correlação GI3 - Agrupamento Intencional em Quartis 
3º Quartil - 

GI3 
EVA®  
2010 

EVA® 
2011 

EVA® 
2012 

EVA® 
2013 

EVA® 
2014 

EVA® 
2015 

EVA®  
2016 

DEA 2010 -0,584209             
DEA 2011   0,890251           
DEA 2012     -0,040364         
DEA 2013       -0,005160       
DEA 2014         -0,046518     
DEA 2015           -0,980421   
DEA 2016             -0,008300 

Fonte: elaboração própria. 
 

O índice de correlação dos dados do 3º quartil, que é composto por três companhias 

- Cyrela, Gafisa e Helbor -, pode ser consultado na Tabela 24. Houve muito pouca 

correlação entre a eficiência e o EVA® criado pelas companhias de construção civil 

desse grupo, exceto por 2011. Vale destacar a discrepância nos índices entre GI2 e 

GI3. 

 

Tabela 25 

Cálculo da correlação dos grupos formados intencionalmente por eficiência (4º 
quartil) 

Correlação GI4 - Agrupamento Intencional em Quartis 
4º Quartil 

- GI4 
EVA®  
2010 

EVA® 
 2011 

EVA®  
2012 

EVA® 
 2013 

EVA®  
2014 

EVA®  
2015 

EVA®  
2016 

DEA 2010 -0,299016             
DEA 2011   -0,282172           
DEA 2012     -0,332808         
DEA 2013       0,180407       
DEA 2014         0,361057     
DEA 2015           0,623991   
DEA 2016             0,819691 

Fonte: elaboração própria. 
 

Na Tabela 25 estão informados os índices de correlação dos dados do 4º quartil. 

Esse grupo é composto pelas quatro companhias mais eficientes do conjunto em 

análise - Direcional, MRV, EZTEC e CR2. Os dados desse grupo revelam muito 
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pouca relação nos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; moderada relação 

em 2015; e forte correlação em 2016. 

 

Houve oscilações significativas de correlação nos períodos a cada quartil. Os 

maiores índices apresentados foram em 2014 e 2015, ambos no 1º e 2º quartis (0,96 

no GI1, e 0,95 no GI2 em 2014; 0,98 no GI1, e 1,0 no GI2 em 2015); seguido de 

2012, no 2º quartil (0,98); em 2011, no 3º quartil (0,89); em 2016, no 2º quartil (0,75); 

em 2013, no 1º quartil (0,47); e em 2010, no 1º quartil (0,05).  

 

Assim, não se apurou regularidade nos índices apresentados dentro dos grupos nem 

entre os períodos em análise. Apesar da busca por alguma correlação concreta a 

partir de agrupamentos diversos – quartis a partir do agrupamento tendo por base o 

somatório dos escores de eficiência das companhias e quartis intencionais 

agrupando as companhias com níveis de eficiência iguais ou semelhantes –, não se 

conseguiu chegar a resultados diversos daqueles encontrados com base na análise 

dos índices de correlação das 15 companhias de construção civil em cada ano 

analisado Tabela 16. 

 

Esses resultados confirmam os estudos de Nascimento (2011), os quais chegaram à 

conclusão de que os índices de eficiência e índices econômico-financeiros não 

tiveram relação significativa. Tais resultados também corroboram os achados de 

Lorenzett, Lopes e Lima (2010) de que índices de eficiência apurados pela DEA e 

rentabilidade não apresentaram relação expressiva. Na mesma linha estão as 

pesquisas de Aguiar (2015), que comprovaram que não há correlação explícita entre 

os índices de eficiência técnica apurados pela DEA e a criação de valor das 

cooperativas de crédito. 

 

4.6.6  Peers de referência e DMUs virtuais 

 

O relatório Lambda extraído do PIM-DEA, software usado para processamento da 

DEA neste estudo, oferece informações acerca da DMU de referência para cada 

DMU ineficiente entre as companhias analisadas. Por meio da análise desse 

relatório foram extraídas informações tais como quantas vezes uma DMU eficiente é 
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benchmarking para DMUs ineficientes e a composição de DMUs virtuais. Vale 

destacar que toda DMU eficiente invariavelmente é benchmarking de si mesma. 

 

Para Santos e Casa Nova (2005), a DEA utiliza o método de PPLs para desenvolver 

um modelo que atenda a casos com múltiplos inputs e outputs, com a construção de 

um único input virtual e único output virtual. A combinação desses novos inputs e 

outputs gera uma DMU Virtual. Em síntese, a DMU Virtual é composta com base em 

um conjunto de percentuais aplicados às variáveis de duas ou mais DMUs reais. Tal 

percentual aplicado às variáveis de cada DMU a ela relacionada possibilita conhecer 

quais serão os valores pertencentes àquela DMU que contribuirá para a constituição 

da DMU Virtual. Esse procedimento adotado a cada uma das variáveis das DMUs de 

referência somadas proporciona conhecer a DMU Virtual que será referência para a 

DMU ineficiente. 

 

A título de exemplo, foram selecionadas aquelas companhias ineficientes que 

buscaram maior número de DMUs para composição de seu peer, em cada exercício, 

para serem representadas graficamente e analisadas. 

 

A Figura 22 ilustra a quantidade de peers de referência de cada uma das 10 DMUs 

eficientes em 2010. A Direcional foi a DMU que serviu de referência para o maior 

número de companhias, seis (Rodobens, Rossi, Tecnisa, Trisul, Viver e a própria 

Direcional). Importante realçar que a Direcional, em 2010, apresentou o terceiro 

maior EVA® entre todas as companhias (Tabela 8), entretanto, seu EVA® médio, 

nos sete períodos analisados, indica destruição de valor de (R$ 103.574.610,86). 
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Figura 22 
Peers de referência (2010). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Ressalta-se, ainda, que três DMUs só foram referências para si mesmas: CR2, 

Cyrela e PDG. A DMU Tecnisa buscou referência em uma combinação de quatro 

companhias eficientes diferentes. 

 

 
Figura 23 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Tecnisa (2010). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 23 mostra a composição da DMU Virtual de referência para a DMU Tecnisa 

no exercício de 2010. A combinação de inputs e outputs virtuais criados a partir da 

aplicação dos percentuais apresentados aos insumos e aos produtos das 

respectivas DMUs reais – indicados na Figura 23 – gera a DMU Virtual de referência. 

Nota-se a maior participação da Direcional em tal composição. 
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Figura 24 
Peers de referência (2011). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A quantidade de parceiros para cada DMU considerada pela DEA como eficiente 

tecnicamente em 2011 é ilustrada na Figura 24. As DMUs Helbor e MRV 

destacaram-se por terem sido consideradas como peers por sete companhias. A 

Helbor, em 2011, teve o segundo maior EVA® entre todas as companhias (Tabela 

8), entretanto, seu EVA® médio, nos sete períodos analisados, indica destruição de 

valor de -R$ 94.837.870,93. A MRV, apesar de considerada eficiente em 2011 

(Tabela 8), teve EVA® negativo. E seu EVA® médio ao longo dos sete períodos 

analisados também indica destruição de valor de -R$ 406.287.154,41. A Cyrela e 

PDG, companhias consideradas eficientes, não formaram benchmark para alguma 

DMU ineficiente, podendo ser classificadas como fracamente eficientes. A Rodobens 

buscou quatro DMUs reais para compor sua parceira de referência. Houve total de 

sete companhias eficientes em 2011. 
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Figura 25 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Rodobens (2011). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Acompanha-se na Figura 25 a composição da DMU Virtual de referência para a 

DMU Rodobens em 2011. Pelo segundo ano consecutivo a Direcional apresenta a 

maior contribuição para a DMU Virtual. 

 

 
Figura 26 
Peers de referência (2012). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 26 aborda as DMUs eficientes e a quantidade de peers de referência de 

cada uma delas em 2012. Nesse período, a EZTEC foi a DMU que se diferenciou 

das demais, por ser parceira de seis companhias, apresentando, no referido 

exercício, o maior EVA® - de R$ 88.462.958,55, entre todas as companhias 

analisadas (Tabela 8). Importante registrar que a EZTEC teve destruição de valor 
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em 2014, 2015 e 2016. O EVA® médio dessa companhia foi negativo de -R$ 

62.435.657,51. Das DMUs eficientes, duas não foram referência para qualquer 

companhia ineficiente: Gafisa e Rodobens. Nesse período, nove DMUs foram 

tecnicamente eficientes. 

 

 
Figura 27 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Trisul (2012). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Vê-se na Figura 27 a composição da DMU Virtual de referência para a Trisul no 

exercício de 2012. A Trisul buscou quatro companhias eficientes como peers. 

Verifica-se, também, a predominância das companhias CR2 e Helbor na composição 

da DMU Virtual. 

 

 
Figura 28 
Peers de referência (2013). 
Fonte: elaboração própria. 
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A Figura 28 traz informações acerca da quantidade de parceiros que cada DMU 

eficiente possui em 2013. Dessas DMUs, a PDG e Trisul não foram referência para 

qualquer companhia ineficiente. A quantidade de DMUs eficientes no período foi de 

nove. A DMU EZTEC e Helbor foram referência para cinco companhias. No exercício 

de 2013, apenas a EZTEC e Helbor tiveram criação de valor R$ 114.374.158,42 e 

R$ 153.517.971,31, respectivamente (Tabela 8).  

 

 
Figura 29 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Viver (2013). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A composição da DMU de referência para Viver em 2013 encontra-se na Figura 29.  

Foram necessárias três companhias eficientes para compor a DMU Virtual. Verifica-

se a maior participação da CR2 em total composição. 
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Figura 30 
Peers de referência (2014). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 30 ilustra a quantidade de parceiros ou peers de referência de cada DMU 

considerada eficiente em 2014. Nesse exercício de 2014, houve nove companhias 

eficientes. Entre elas, três DMUS eficientes - Gafisa, MRV e Viver - não foram 

referência para qualquer companhia ineficiente. Entre as companhias eficientes 

destacou-se a EZTEC, por ter sido referência para sete companhias. No exercício de 

2014 nenhuma companhia apresentou EVA® positivo. O EVA® médio da EZTEC 

nos sete períodos analisados foi negativo em -R$ 62.435.657,51. 

 

 
Figura 31 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Rossi (2014). 
Fonte: elaboração própria. 
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A Figura 31 demonstra a composição da DMU Virtual de referência para DMU Rossi. 

Foram necessárias quatro companhias para compor a DMU Virtual, sendo que a 

Direcional, EZTEC e Helbor participaram com percentual similar na sua composição. 

 

 
Figura 32 
Peers de referência (2015). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A quantidade de peers de referência para cada DMU considerada eficiente pela DEA 

em 2015 está representada na Figura 32. As DMUs Direcional, EZTEC e MRV 

destacaram-se por terem sido buscadas como referência por seis companhias. 

Importante observar que a Direcional, EZTEC e MRV apresentaram EVA® negativo 

em 2015 (Tabela 8) e destruição de valor ao longo dos sete períodos analisados, -

R$ 103.574.610,86, -R$ 62.435.657,51 e -R$ 406.287.154,41, respectivamente. Vale 

ressaltar que, no exercício de 2015, nenhuma companhia apresentou criação de 

valor, no entanto, nesse período sete DMUs mostraram-se eficientes tecnicamente. 

As DMUS consideradas eficientes foram referência para mais de uma companhia 

ineficiente.  
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Figura 33 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Helbor (2015). 
Fonte: elaboração própria. 
 

A Figura 33 traz a composição da DMU Virtual de referência para a Helbor no 

exercício de 2015. A Helbor buscou quatro companhias eficientes como peers. A 

Trisul predominou na composição da DMU Virtual. 

 

 
Figura 34 
Peers de referência (2016). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Encontram-se na Figura 34 informações acerca da quantidade de parceiros que 

cada DMU eficiente teve em 2016. Nesse exercício de 2016, houve sete companhias 

eficientes. Entre elas, apenas a CR2 não foi referência para alguma companhia 

ineficiente. Das companhias eficientes, a MRV e Trisul foram referência para seis 

outras. No exercício de 2016 nenhuma companhia apresentou criação de valor. O 
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EVA® médio de ambas as companhias nos setes períodos analisados foi negativo 

de -R$ 406.287.154,41 e -R$ 95.138.005,98, respectivamente. 

 

 
Figura 35 
Composição de DMU Virtual de referência para a DMU Even (2016). 
Fonte: elaboração própria. 
 

Na Figura 35 demonstra-se a composição da DMU Virtual de referência para a Even. 

Foram necessárias quatro companhias para compor a DMU Virtual, sendo que a 

Trisul participou com o maior percentual na sua composição (42%). A Direcional foi 

referência para as companhias ineficientes nos sete períodos analisados. 

 

Nem sempre a DMU que apresentou maior EVA® foi aquela classificada como 

eficiente tecnicamente nem mesmo foi buscada por maior número de DMUs 

ineficientes, conforme apurado nas análises individuais das companhias. Tais 

resultados corroboram os estudos anteriores de Kassai (2002), Mello et al. (2005) e 

Aguiar (2015), que concluíram que a eficiência ou ineficiência das companhias está 

relacionada à otimização das variáveis que cada companhia destaca na atribuição 

de pesos. 

 

As companhias com escores abaixo de 100% buscaram, sem exceção, uma DMU 

Virtual. Ou seja, uma combinação entre DMUs reais eficientes para usarem como 

referência, em linha com Kassai (2002), Lopes et al. (2011) e Ferreira e Nakashima 

(2014). Esses autores entendem que para que se possa encontrar a melhor DMU 

Virtual para uma DMU real ineficiente é necessária a formulação de um modelo de 

PPL. 
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Tomadas em conjunto, pode-se perceber, pelos resultados da análise por meio dos 

peers de referência calculados pelo relatório Lambda extraídos do PIM-DEA, que as 

empresas EZTEC e Direcional foram consideradas peers para mais de uma 

companhia ineficiente pela DEA em todo o período analisado. E as empresas PDG, 

Viver e Rodobens foram peers de referência apenas para ela mesma. A Tecnisa não 

foi peers para qualquer empresa ineficiente, pois não manifestou eficiência em 

algum dos exercícios analisados. Já as empresas CR2, Direcional, EZTEC e MRV 

foram eficientes em todo o período analisado e as empresas Viver, Rossi e PDG 

exibiram a menor eficiência média do período.  

 

Todas as quatro companhias consideradas eficientes em todos os períodos 

(Direcional, MRV, EZTEC e CR2) serviram de referência, entretanto, apenas a 

Direcional e EZTEC foram peers para mais de uma companhia ineficiente pela DEA. 

Tal resultado confirma parcialmente os achados empíricos, quando grande parte dos 

entrevistados afirmou que a MRV era referência para as demais empresas do setor 

de construção civil. Entretanto, esse resultado contraria os achados de Nascimento 

(2011), que concluiu que nem todas as companhias eficientes em seu modelo foram 

referência para as empresas ineficientes. Isso ocorre quando a utilização ótima de 

recursos gerando os melhores resultados de uma empresa não serve como 

parâmetro para as outras.  

 

Ampliando esses resultados, as evidências empíricas adquiridas por meio das 

entrevistas destacaram que a DEA não apenas oferece uma medida de eficiência 

das empresas analisadas, mas também um direcionamento por meio dos peers de 

referência para as empresas ineficientes perseguirem a eficiência. Os depoimentos 

dos vários diretores, gestores e analistas da Direcional revelaram não terem 

conhecimento da ferramenta, mas entendem como muito válida para comparação 

das empresas do setor.  

 

Esses resultados de DEA vão ao encontro dos de Ferreira e Nakashima (2014), que 

já aconselhavam sobre as companhias consideradas eficientes pela DEA auxiliarem 

no estabelecimento de metas para as demais companhias ineficientes, otimizando 

recursos ou produtos de forma a chegar na fronteira de eficiência. 
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Reportagem publicada no Valor Econômico veiculado no dia 19/10/2017 confirma o 

ganho de eficiência nas vendas das empresas de construção civil no terceiro 

trimestre de 2017 ante os respectivos períodos de 2016. As empresas Direcional, 

Even, EZTEC, Gafisa, MRV, em conjunto, tiveram alta de 69% na comparação 

anual, entretanto, destaque para a expressiva melhora operacional da EZTEC, com 

aumento em sua margem líquida. 

 

A observação direta por meio da análise documental também permitiu verificar que, 

com a escassez de crédito para financiamento de imóveis de médio padrão, a 

estratégia da Direcional voltou-se para o produto PMCMV faixa 1,5, 2 e 3, no qual a 

companhia poderá ajudar a conquistar grande eficiência tanto operacional quanto 

financeira. Tal estratégia permitirá à companhia trabalhar com produtos 

padronizados, ganho de escala, reduzido capital aplicado e, consequentemente, 

melhor desempenho econômico-financeiro. Em complemento a esses resultados, as 

evidências empíricas, obtidas por meio das entrevistas, destacaram a busca por 

eficiência da companhia. O depoimento do Diretor de Engenharia Técnica, por 

exemplo, indicou que: 

 

O diferencial competitivo da Direcional é o método construtivo de parede de 
concreto. É mais barato e produtivo. Ganhamos bastante know how na 
construção do PMCMV faixa 1 com esse método, agora iremos utilizá-lo nas 
faixas 1,5, 2 e 3, que é o novo produto que a companhia irá atuar (relato do 
Diretor de Engenharia Técnica). 

 

Dessa forma, as DMUs que serviram de referência para o maior número de 

companhias foram: MRV e Helbor em 2011 e EZTEC em 2014 – sete DMUs para 

cada companhia, sendo que nesses exercícios apenas a Helbor apresentou criação 

de valor. No entanto, a MRV serviu de referência apenas para si mesma em 2014 e 

a Helbor foi considerada ineficiente nos exercícios de 2015 e 2016. Tal fato, usado 

como exemplo do grupo analisado, demonstra significativa oscilação na eficiência 

técnica relativa das companhias de construção civil ao longo dos sete períodos 

analisados. Essa oscilação pode sinalizar baixa sustentabilidade operacional, 

confirmando os estudos de Félix (2014) e Fries et al. (2015), que constataram a 

necessidade de conjugação de esforços de forma a melhorar os resultados das 

empresas do setor de construção civil, buscando melhor aproveitamento de seus 
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recursos. A baixa sustentabilidade de eficiência das companhias do setor pode ser 

advinda, nesse caso específico, do pouco controle do montante das variáveis 

componentes da árvore de criação de valor econômico. 

 

4.6.7 Percepção da Direcional sobre o setor de construção civil, avaliação de 

desempenho e DEA 

 

Esse objetivo foi atingido pelas perguntas do roteiro de entrevistas no Apêndice A. 

Considerando que o instrumento de pesquisa adotou a metodologia de questionário 

semiestruturado, durante a entrevista foram incluídas ou excluídas determinadas 

perguntas, sempre com o objetivo de detalhar e aumentar a riqueza de informações 

conforme a percepção dos colaboradores.  

 

As perguntas investigaram a percepção dos colaboradores desde diretores a 

analistas, considerando os departamentos de planejamento, controladoria, 

financeiro, contabilidade, relações com investidores, comercial, orçamento de obra, 

departamento pessoal (DP), tecnologia da informação (TI), engenharia técnica, 

novos negócios e incorporação. 

 

Na visão dos diretores, gestores e analistas, o setor de construção civil está 

enfrentando dificuldades econômico-financeiras por ser muito relacionado à 

economia. O setor é intensivo em capital e necessita de muito investimento para 

gerar resultado, com déficit de capital, PIB encolhendo e alta da taxa de juros. E é 

bastante impactado, pois depende de fatores externos econômicos e fatores internos 

operacionais.   

 

Algumas falas, transcritas a seguir, exemplificam a percepção dos respondentes 

sobre o setor: 

 

Em época de crise o setor de construção civil é o primeiro a sentir os 
impactos e o último a recuperar, por suas características do ciclo longo 
(compra de terreno, aprovação do projeto, lançamento e construção), mesmo 
recuperando de imediato, iremos demorar a apresentar resultados positivos 
para o mercado (Gerente de Relações com Investidores). 
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É muito amplo falar do setor, há um grande proxy de vendas: comerciais, 
shoppings centers, média renda, alta renda e baixa renda e, apesar da crise 
política e econômica, o único segmento que não foi tão impactado e continua 
vendendo é o de baixa renda, segmento vinculado ao PMCMV faixa 1,5, 2 e 
3, porque o funding utilizado deriva do FGTS, fundo não impactado pela crise. 
Já para os demais, o funding utilizado origina da poupança, que foi bastante 
impactada com o grande volume de saques ocorridos em função do alto 
índice de desemprego (CFO). 

 

São do conhecimento de grande parte dos entrevistados as principais mudanças 

pelas quais passou o setor nos últimos 10 anos, crescimento no período entre 2007 

e 2013, com criação do PMCMV, mudança na legislação no quesito alienação 

fiduciária, disponibilidade e facilidade de crédito, taxa de juros baixa, abertura de 

capital das companhias do setor na BM&FBOVESPA, aumento no Landbank, grande 

volume de lançamentos de empreendimentos, alta demanda de apartamentos e 

valorização do imóvel acima da inflação. No período entre 2014 e 2016, inverteu-se 

a lógica do mercado, alta da taxa de juros, restrição ao crédito, redução do índice de 

confiança das pessoas em função do aumento do desemprego, diminuição do poder 

aquisitivo, aumento do desconto nas vendas e encolhimento no investimento do 

PMCMV faixa 1 (obra de empreitada onde o cliente é o governo).  

 

Quando questionados sobre as principais mudanças na realidade da Direcional, 

todos foram unânimes em afirmar que, no período entre os anos de 2007 e 2013, 

houve muitas oportunidades de crescimento, obteve-se o registro de companhia 

aberta na CVM, criação de governança corporativa, ingresso do Fundo Tarpon 

Investimentos, foco no produto do PMCMV faixa 1 e grande volume de lançamentos 

de empreendimentos no segmento de médio padrão. No período entre 2014 e 2016, 

com a recessão da economia, a Direcional foi bastante impactada, principalmente 

com a redução de investimento do governo no PMCMV faixa 1, no qual representava 

grande parte do faturamento total da companhia. A Direcional também foi muito 

afetada no produto de médio padrão, com a alta da taxa de juros para o 

financiamento dos clientes, com grande volume de saques da poupança 

inviabilizando o funding utilizado para financiar esse tipo de produto, gerando, em 

consequência, alto nível de distratos das vendas e aumento do estoque. 
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Ao indagar sobre quais foram as estratégias utilizadas pela companhia para 

contornar a redução do setor em função da crise política e econômica, observou-se 

engajamento entre todos, quando responderam que o foco é no segmento do 

PMCMV faixa 1,5, 2 e 3, na venda do estoque de médio padrão e redução de custos 

de maneira sustentável agregando valor ao cliente. 

 

Isso pode ser confirmado pelo depoimento do CFO:  

 

A Direcional estava concentrada em 70% do seu faturamento no produto do 
PMCMV faixa 1, obras de empreitada, dependente do governo, no qual 
necessitava de baixo capital investido, não demandava estratégias de vendas 
e marketing e não apresentava inadimplência. No entanto, em 2014 o governo 
reduziu o programa e, a partir de 2015, a companhia não contratou projeto 
desse segmento, prejudicando seus resultados. Dos outros 30% do 
faturamento, grande parte era do segmento de médio padrão, que depende 
da poupança como funding, entretanto, com o alto volume de saques, 
aumento da taxa de juros, inviabilizou a venda desse produto. Com esses 
acontecidos, a estratégia da Direcional foi mudar de segmento, focar no 
PMCMV faixa 1,5, 2 e 3, no qual o funding para esse segmento é o FGTS, 
que não foi impactado com a crise política e econômica, possui baixa taxa de 
juros para o cliente e o governo ainda subsidia parte do valor (CFO). 

 

Quando interrogado se a companhia poderia ter atuado de maneira diferente, pode-

se perceber por meio das respostas dos entrevistados em trechos como:  

 

Desde 2013 a Direcional planejava em focar no PMCMV faixa 1,5, 2 e 3, 
porém demorou muito tomar essa decisão (Gerente de Relacionamento com 
Investidores). 
 
A companhia poderia ter atuado mais rápido no PMCMV faixa 1,5, 2 e 3 para 
não ter afetado nossos resultados (Gerente de Incorporação e Novos 
Negócios). 
 
Foi traçado no planejamento estratégico em 2015, porém como o ciclo é 
longo, apenas em meados de 2017 iremos visualizar esse resultado 
(Coordenadora de Planejamento). 

 

No que se refere à percepção da Direcional para o setor de construção civil para os 

próximos anos, captou-se que o segmento do PMCMV faixa 1,5, 2 e 3 é 

autossustentável e o foco do setor será para esse segmento. Outra percepção foi 

que, com a recuperação da economia, redução de taxa de juros, aumento de 

depósito na poupança e redução do desemprego, o segmento de média renda 
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voltará a ser demandado. Os diretores ainda afirmam que o objetivo da Direcional é 

ser a empresa que gera o melhor retorno para o acionista do setor. 

 

Questionados se a companhia estava se preparando para o futuro, houve consenso 

dos entrevistados de que a companhia quer voltar a crescer e para isso está focando 

no segmento faixa 1,5, 2 e 3 com compras de terrenos, melhoria na produtividade, 

aumento dos lançamentos e aperfeiçoamento nas vendas. 

 

Ao perquirir sobre a existência de um planejamento estratégico formal e quais as 

principais estratégias, foi possível constatar que a companhia possui planejamento 

estratégico de curto prazo não formal apenas para o exercício vigente. E somente o 

nível gerencial possui conhecimento das estratégias e participa da elaboração do 

planejamento estratégico, submetendo-se ao gestor e compartilhando com a equipe. 

A observação direta permitiu constatar por meio das entrevistas que os gestores não 

repassam para as equipes as estratégias alinhadas.  

 

O Diretor de Engenharia Técnica destaca em sua fala que:  

 

O planejamento estratégico da companhia não é divulgado formalmente, 
porém se for perguntado isoladamente para as pessoas qual o mix de produto 
que a empresa irá focar, volume de operações e dimensionamento dos 
recursos necessários, grande parte tem o consenso que a Direcional está 
focada no PMCMV faixa 1,5, 2 e 3, que a empresa tem que vender o estoque 
e que a companhia não vai lançar média renda. Essa é uma visão estratégica 
bem clara para todos (Diretor de Engenharia Técnica). 

 

Tais afirmações contradizem os achados anteriores de Rodrigues (2003), Macedo et 

al. (2012) e Souza et al. (2016), quando opinam que para a organização atingir o 

êxito precisa definir corretamente o negócio, bem como traçar estratégias de curto, 

médio e longo prazo e comunicar-se com todos os envolvidos para persistirem no 

mesmo objetivo. 

 

Em consonância com os estudos de Dutra et al. (2015), foi possível identificar que a 

Direcional possui controle das estratégias para o alcance dos seus objetivos, que 

possibilitam aos gestores identificar as consequências das ações para melhoria no 

desempenho. Porém, contradiz os achados de Rodrigues (2003), que afirma que 
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para o êxito de uma organização todos devem ter conhecimento dos objetivos da 

mesma, o que se pode ser constatado nas respostas: 

 

O acompanhamento das metas estratégicas é feito de forma trimestral a partir 
de índices de desempenho específicos, e para cada objetivo estratégico são 
estabelecidas iniciativas e dessas iniciativas decorre um plano de ação que é 
acompanhado mensalmente, e até mesmo semanalmente (Dos diretores e 
superintendentes). 
 
Até 2016 foi acompanhado trimestralmente o planejamento estratégico 
através de desdobramentos de metas até o nível de gerência com índices 
financeiros e organizacionais para direcionamento dos gestores (Dos 
gerentes e coordenadora de planejamento). 
 
Não tenho conhecimento, o desdobramento dessa política ainda é falho, pois 
não abrange todos os níveis hierárquicos da empresa (Dos demais 
coordenadores, supervisores e analistas). 

 

Ao questionar sobre o posicionamento da Direcional em relação às demais 

empresas do setor, corroborando os resultados deste estudo, o Diretor de 

Engenharia Técnica afirma, com base nos resultados divulgados no mercado, que a 

companhia está entre as quatro melhores do setor, é reconhecida como a maior 

competência técnica com a capacidade de produzir com custo competitivo no 

mercado imobiliário e possui um dos melhores processos construtivos, que é 

considerado seu maior diferencial competitivo. O Gerente de Contabilidade 

complementa que, apesar da Direcional ter apresentado resultados ruins em relação 

a anos anteriores, esse resultado está associado à mudança do mix de produto, 

saindo do segmento do PMCMV faixa 1 e médio padrão e migrando para o PMCMV 

faixa 1,5, 2 e 3, porém a companhia é financeiramente sólida e possui um dos 

índices mais baixos de alavancagem do setor. O CFO comenta, ainda, que no 

aspecto operacional de vendas a companhia tem muito espaço para evoluir. 

 

Interrogado sobre quais companhias do setor poderiam ser benchmarkings para a 

Direcional, em linha com a observação direta, todos foram consoantes em afirmar 

que a MRV é a principal referência, uma vez que a companhia apresenta o maior 

lucro e alto volume de vendas. Foram mencionadas também a EZTEC e Helbor. Tais 

percepções corroboram parcialmente os resultados deste estudo, que concluiu que a 

EZTEC é referência para o setor tanto pela sua eficiência apurada pela DEA, quanto 
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pela sua eficácia calculada pelos índices econômico-financeiros. A MRV também foi 

considerada referência apenas pela DEA no período analisado.  

 

Quando questionados sobre como era realizado o acompanhamento e controle dos 

resultados antes e após o boom do setor, todos foram congruentes em afirmar que 

houve significativa evolução, o que se pode confirmar nas seguintes falas: 

 

Antes do boom, o controle era praticamente com índices de vendas, hoje 
possuímos diversos drivers, tanto financeiros quanto organizacionais 
(Coordenadora de Planejamento). 
 
Antes do boom imobiliário não tínhamos um acompanhamento e controle com 
os diversos índices financeiros e organizacionais que possuímos hoje, 
evoluímos tanto quantitativamente quanto qualitativamente (Gerente 
Financeiro). 
 
Durante o boom as companhias do setor só pensavam em aumentar seu 
landbank para demonstrar para o mercado a sua capacidade de crescimento 
(Gerente Controladoria). 
 

Esses achados estão em conformidade com os estudos de Rocha (2003), que 

acredita que as empresas, para mais precisão na tomada de decisão, precisam ser 

avaliadas em métricas quantitativas e qualitativas. 

 

Confirmando parcialmente os achados de Muller e Teló (2003), Duarte e Lamounier 

(2007) e Macedo et al. (2012), o controle existente da Direcional funciona como um 

sistema de informação para esclarecer, comunicar e implementar a estratégia 

empresarial, além de focar todos os processos empresarias para os objetivos 

estabelecidos. Isso pode ser percebido nas seguintes respostas: 

 

O sistema de controle da companhia com índices financeiros e 
organizacionais é fundamental para a tomada de decisão e possibilita o 
alinhamento entre estratégia, objetivos e resultados (Dos diretores e 
superintendentes). 
 
O plano orçamentário é suporte para as decisões estratégicas com índices 
financeiros e organizacionais que funciona como um sistema de informação 
para a companhia (Dos gerentes e coordenadora de planejamento). 
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Embora todos saibam da existência do plano orçamentário, apenas o nível 
gerencial participa e tem conhecimento se ajuda como sistema de informação 
e tomada de decisão (Dos demais coordenadores, supervisores e analistas).   

 

Quando perguntados se a partir dos mecanismos de controles facilitam a 

visualização dos resultados e possibilitam o monitoramento da criação de valor, 

apurou-se que grande parte das pessoas que não estão ligadas diretamente à área 

financeira não visualiza. Isso porque elas não possuem o hábito de acompanhar os 

releases de resultados que são divulgados trimestralmente. Para os demais, porém, 

pode ser percebido por meio das seguintes falas:  

 

Sim, sem dúvidas. Estamos focados em geração de caixa e rentabilidade, 
isso que vai trazer valor para o acionista (CFO). 
 
Analisando a empresa de uma forma completa, a companhia tem um enfoque 
muito financeiro, possibilita a criação de valor para o acionista a curto prazo, 
mas não possibilita visualizar a criação de valor por capital intelectual, 
satisfação do cliente e do funcionário (CFO anterior). 
Os diversos mecanismos de controle que a empresa utiliza hoje facilita a 
visualização dos resultados, entretanto, para o monitoramento de 
determinadas ações que contribuirão para a criação de valor está no nível 
estratégico da companhia (Diretor de Engenharia Técnica). 
 

Essas falas corroboram os estudos de Teixeira e Amaro (2013), Francisco (2014) e 

Fathabadi et al. (2014), para quem a gestão das empresas vem revelando 

importantes avanços em sua forma de atuação, saindo de uma postura tradicional 

de busca do lucro e rentabilidade para um enfoque voltado para a riqueza dos 

acionistas. 

 

Quando questionados sobre quais os principais índices de desempenho econômico-

financeiro que a companhia utiliza, percebeu-se que os entrevistados que não estão 

subordinados à área financeira não tinham conhecimento. Mas os demais 

responderam índices de lucratividade representados pela MB, ML, EBITDA e um 

índice de rentabilidade representado pelo ROE, além de índices de geração de caixa 

e endividamento. A visão geral foi de que a companhia não utiliza algum índice de 

criação de valor e a forma adotada para o acompanhamento e controle dos 

resultados tem ajudado na tomada de decisão. Isso transparece na fala do CFO: 
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Conduzimos a companhia não por meio de índices operacionais, mas por 
índices de rentabilidade e índices financeiros. Esses índices norteiam toda a 
nossa decisão. Hoje controlamos qual o tamanho do endividamento que 
estamos dispostos a tomar, qual o nível de rentabilidade que queremos ter e 
o caixa que a companhia precisa gerar (CFO). 

 

Diante disso, contradizendo os estudos de Teixeira e Amaro (2013) e Fathabadi et 

al.  (2014), a Direcional não possui conhecimento do verdadeiro lucro gerado para 

os acionistas, uma vez que os índices de desempenho convencionais não 

consideram o custo de capital investido na companhia.  

 

Perquirido sobre quais outros índices que a Direcional poderia utilizar, foram 

bastante mencionados pelos entrevistados o EVA® e a árvore de valor, conforme se 

pode ver: 

 

Existem métricas muito eficientes como: Valuation por fluxo de caixa, e 
EVA®, mas acredito que a Direcional não tem maturidade para acompanhar. 
A companhia precisa primeiro acompanhar índices básicos para depois 
evoluir (Coordenadora de Planejamento). 
 
Uma das ferramentas que a Direcional poderia explorar seria o EVA® através 
da árvore de valor para acompanhamento dos drivers e tomada de decisão 
(Diretor de Engenharia Técnica). 
 

Esses depoimentos convergem com os estudos anteriores de Perez e Martins 

(2005) e Diláscio (2006). Esses autores entendem que o EVA® é uma excelente 

alternativa para evidenciar o lucro real das companhias, principalmente se essa 

métrica estiver vinculada à árvore de valor.  

 

Quando indagados se existem metas claras de eficiência e eficácia financeira e 

organizacional e como são acompanhadas, detectou-se que não são claras e ficam 

centralizadas por departamento e eles a controlam: 

 

As metas não são claras, mas acompanhamos índices de eficiência e eficácia 
de lançamentos, vendas e estoque (Supervisora Comercial). 
 
Acompanhamos metas de eficiência na engenharia por meio de índices de 
produtividade nos canteiros de obra (Coordenador de Orçamento de Obra). 
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Acompanhamos índices de eficiência e eficácia financeira diariamente através 
das unidades vendidas versus unidades repassadas para financiamento com 
os bancos versus os valores recebidos (CFO). 
 

Prabowo & Cabanda (2005) também registraram esses achados, quando referiram 

que a utilização de ferramentas de avaliação de desempenho eficientes e eficazes 

contribui com as empresas do setor e torna-se premente a criação de valor para o 

acionista. 

 

Questionados sobre as falhas no sistema de controle da Direcional e quais são as 

oportunidades de melhoria, grande parte dos entrevistados sugeriu deixar mais 

claras as estratégias da companhia, compartilhar as metas com todos os níveis da 

empresa e acompanhar índices de criação de valor. Essas respostas podem ser 

percebidas nas falas a seguir: 

 

A oportunidade de melhoria seria o desdobramento de metas por meio da 
árvore de criação de valor a partir do EVA® em todos os níveis da 
companhia, demonstrando para cada colaborador o impacto do seu trabalho 
no índice final (Gerente de Relações com Investidores). 
 
Um dos índices que a Direcional poderia explorar mais seria o EVA® para 
medir se o retorno que a companhia está gerando está associado ao risco 
que a companhia está correndo (CFO). 

 

Essas afirmações corroboram o que Azevedo et al. (2013) obtiveram em seu estudo: 

que a árvore de criação de valor proporciona o dimensionamento do valor 

econômico agregado. Tal ferramenta demonstra claramente a composição do EVA® 

e possibilita verificar uma série de informações na criação de valor. 

 

Quando o assunto se direcionou para o conhecimento da DEA, nenhum dos 

entrevistados tinha conhecimento de tal ferramenta. No entanto, ao apresentar a 

metodologia ficou evidente o interesse dos respondentes pelo índice proposto, que 

pode ser certificado nas seguintes respostas: 

 

Muito válido o modelo proposto, um novo índice de eficiência financeira irá 
contribuir ainda mais com a tomada de decisão, principalmente associado ao 
EVA®, que é considerado o índice financeiro mais completo, além de poder 
comparar com outras empresas do setor e evidenciar quais as companhias 
são benchmarkings para outras (Dos diretores e superintendentes). 
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Muito autêntico o modelo, ferramenta que mede a eficiência do resultado é 
muito bem-vinda para contribuir com a tomada de decisão e análise financeira 
interna e externa das empresas (Dos gerentes e coordenadores). 
 
Parece muito válida a ferramenta, ótimo índice complementar aos índices 
financeiros tradicionais para análise financeira comparativa das empresas do 
setor (Dos supervisores e analistas). 

 

Esta pesquisa qualitativa foi realizada com o fito de verificar a aderência dos cargos 

desde diretores a analistas, suas percepções sobre o controle e acompanhamento 

de avaliação de desempenho de índices econômico-financeiros utilizados pela 

Direcional e apresentação da DEA. Com base nos respondentes, inferiu-se que nem 

todos os colaboradores estavam em linha com as estratégias da companhia, apenas 

no nível gerencial as informações eram claras. A Direcional possui controle de 

índices econômico-financeiros que são divulgados trimestralmente com os 

resultados por meio dos releases, mas apenas as pessoas ligadas à área financeira 

tinham ciência dos índices que eram acompanhados. Conforme relato do CFO, a 

companhia utiliza para a tomada de decisão e direcionamento da empresa apenas 

índices de lucratividade (MB, EBITDA e ML) e rentabilidade (ROE), contradizendo os 

achados de Francisco (2014) e Fathabadi et al. (2014), que usam índices de criação 

de valor para medir o lucro realmente gerado após deduzir as diversas fontes de 

financiamento. 

 

Após apresentar a análise do estudo do desempenho econômico-financeiro das 

empresas do setor e da Direcional, os respondentes relataram que as ferramentas 

não apenas ofereceram uma forma de visualizar mais detalhada, mas forneceram 

uma visão inesperada e dinâmica. Os depoimentos dos dirigentes, gestores e 

analistas entendiam que a MRV era a empresa que, tudo indicava, tinha o melhor 

desempenho econômico-financeiro do setor, a despeito de a EZTEC ser a empresa 

com o melhor desempenho médio do setor. Tais resultados, todavia, ampliam os 

achados anteriores, que demonstraram que a imagem das companhias diante de 

seu setor pode ser oriunda, inclusive, de ações de marketing e não necessariamente 

decorrente de mais efetividade econômico-financeira, como parece ser o caso da 

MRV. 
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Ao demonstrar a metodologia DEA e apresentar os escores de eficiência, os 

respondentes ficaram surpresos com a ferramenta. Tais resultados puderam 

proporcionar comparação entre as empresas do setor, sugerindo benchmarks para 

companhias consideradas ineficientes e ainda indica o caminho para perseguir a 

eficiência. 

 

Inferiu-se, assim, que o setor de construção civil passa por uma desaceleração em 

função da economia e para garantir a continuidade das empresas do setor e 

especificamente da Direcional. Nesse ensejo, a companhia precisa buscar 

ferramentas eficientes e eficazes para o direcionamento e tomada de decisão. 

Diante disso, por meio do estudo apresentado, os respondentes revelaram ter 

grande interesse em analisar a Direcional e o setor de construção civil por índices de 

lucratividade, rentabilidade e criação de valor, além de aplicar a DEA para 

comparação entre as empresas e identificar quais são consideradas eficientes e as 

que precisam buscar um caminho para a eficiência. Os respondentes perceberam 

que DEA é uma excelente ferramenta complementar à avaliação de desempenho 

econômico-financeiro tradicional. 

 

4.6.8 Discussão dos resultados e teste das premissas 

 

Ao analisar, em termos de valor adicionado (EVA®) por meio da DEA, o 

desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às companhias do 

setor de construção civil nos exercícios entre 2010 e 2016, observou-se razoável 

número de companhias ineficientes em cada um dos sete exercícios analisados. 

Foram 10, 7, 9, 9, 9, 7 e 7 companhias com escore de 100%, respectivamente, nos 

anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A Direcional foi uma delas, 

com eficiência relativa ao longo de todo o período analisado. Em linha com as 

observações de Périco et al. (2008) e Lopes et al. (2011), cada um desses conjuntos 

de companhias formou a fronteira de eficiência técnica do período entre 2010 e 

2016. 

 

Cabe destacar que entre as 15 companhias do setor de construção civil analisadas, 

a Direcional, EZTEC, MRV e CR2 foram as consideradas eficientes pela DEA em 

todo o período analisado e a Tecnisa a que não apresentou eficiência em qualquer 
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dos exercícios. Em linha com os achados de Périco et al. (2008), Ferreira e Gomes 

(2009) e Ferreira e Nakashima (2014), que destacam que as empresas 

consideradas eficientes pela DEA são as que fazem melhor uso na aplicação dos 

recursos disponíveis.  

 

Ao se analisar a premissa de que a DEA pode ser utilizada em companhias do setor 

de construção civil brasileiro como metodologia complementar à análise de 

desempenho econômico-financeiro tradicional, confirmou-se que isso se dá 

efetivamente, pois, em linha com a investigação qualitativa feita com os dirigentes, 

gestores e analistas da Direcional, a DEA apresentou as companhias eficientes da 

amostra. Adicionalmente, foi possível também verificar quais empresas são 

ineficientes, além de indicar um direcionamento possível para que estas alcancem a 

eficiência. Tais resultados corroboram e ampliam os achados obtidos por 

Nascimento (2011), que concluiu em seus estudos que a DEA pode ser utilizada 

como ferramenta complementar aos índices de rentabilidade das empresas de 

construção civil. Ampliaram também os estudos de Fries et al. (2015), que utilizaram 

a DEA como ferramenta complementar nas análises das DCs das companhias de 

construção civil nos segmentos de edificações e infraestrutura. Na mesma linha, 

confirmaram e ampliaram os achados anteriores de Araújo et al. (2012), que 

reportaram que a DEA pode ser empregada como ferramenta complementar aos 

índices de rentabilidade aos acionistas das empresas do setor de construção civil 

listadas na BM&FBOVESPA. 

 

Diante dos relatórios apresentados pelo software utilizado para processar a DEA 

(PIM-DEA), pode-se deduzir que esse sistema estima folga zero para as companhias 

consideradas eficientes. Pode-se, então, afirmar que a fronteira de eficiência 

revelada foi igual à fronteira de eficiência ideal. Nesse sentido, eles confirmam os 

achados de Aguiar (2015) e Reis (2016), que também utilizaram o PIM-DEA e 

destacaram que o software propõe a otimização dos insumos e produtos, não 

identificando uso excessivo de insumos ou produção abaixo do adequado. Esses 

achados também estão em sintonia com os de Lopes et al. (2011), que 

recomendaram o uso do PIM-DEA na busca da otimização de inputs e outputs por 

meio do PPL. Ainda sobre a análise dos relatórios, verificou-se que o mesmo 

estabeleceu metas híbridas, apesar da orientação, confirmando Joro (1998), que 
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percebeu que as metas híbridas trabalham os inputs e outputs para o alcance de 

uma companhia virtual de referência. 

 

Observou-se que as companhias de construção civil possuem diferentes graus de 

eficiência técnica relativa, apurada pela DEA por meio das variáveis formadoras de 

seu valor econômico adicionado. Em razão disso, o modelo de análise proposto 

(VRS) permitiu o processamento de companhias em diferentes níveis e tamanhos, já 

que o mesmo é invariante à escala, em linha com os achados de Saurin et at. 

(2013), Aguiar (2015) e Fries et al. (2015), que utilizaram o modelo VRS em seus 

estudos com empresas de tamanhos variados. 

 

Ao avaliar o valor econômico adicionado das empresas do setor de construção civil, 

percebeu-se que todas as companhias do conjunto destruíram valor ao longo do 

período entre 2010 e 2016. A EZTEC foi a companhia que destruiu menor valor 

entre as empresas do setor. As únicas companhias a gerar valor ao longo dos 

exercícios analisados foram a EZTEC e Helbor, entre os anos de 2010 e 2013, a 

Direcional em 2010 e 2012 e a JHSF em 2012. Os resultados convergem com os de 

Félix (2014), afirmando que são dois fatores para a destruição de valor das 

empresas do setor. De um lado, os retornos operacionais baixos e as dificuldades de 

geração de uma trajetória de crescimento sustentável. De outro, o resultado é 

impactado pelo alto custo do capital. No estudo em tela, foi possível constatar que a 

segunda premissa de investigação, de que a Direcional gera mais EVA® que as 

demais companhias do setor, não se confirmou, sendo a EZTEC e a Helbor as que 

mais geraram valor no período analisado. 

 

Analisando se há relações entre a eficácia das companhias de construção civil, 

medida pelo EVA®, e a eficiência técnica relativa, calculada pela DEA, verificou-se 

que existiu forte relação em 2015, moderada em 2011, 2012 e 2014 e baixa em 

2010, 2013 e 2016. Os resultados revelaram companhias que, apesar de serem 

ineficazes na criação de valor, foram consideradas eficientes pela DEA em termos 

do uso de seus recursos. Isso alinha e vai além do encontrado por Lorenzett et al. 

(2010) e Nascimento (2011), os quais chegaram à conclusão de que os índices de 

eficiência apurados pela DEA e de rentabilidade não tiveram relação significativa 

entre si. Isso também vai ao encontro do que apregoam Kassai (2002), Mello et al. 
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(2005), Ferreira et al. (2007) e Aguiar (2015), que concluíram que tal fato pode ser 

explicado pela abordagem usada pela DEA em seu processamento. Desse modo, a 

eficiência ou não das companhias é identificada a partir da otimização das variáveis, 

em que cada empresa sobressai a partir da atribuição de pesos. Diante disso, pesos 

distintos são atribuídos a uma mesma variável, dependendo de seu “grau de 

importância” dentro do conjunto de variáveis de cada companhia. 

 

Os resultados mostram que as companhias ineficientes buscaram somente uma 

companhia virtual, composta por duas ou mais companhias reais eficientes. Kassai 

(2002), Nascimento (2011) e Aguiar (2015) também obtiveram que a partir do 

relatório Lambda pode-se abstrair quais são as companhias ineficientes, mas em 

momento algum as aqui analisadas buscaram como referência apenas uma 

empresa real. A busca de apenas um peer pode ser considerada uma limitação aos 

modelos clássicos da DEA, alinhando-se, dessa maneira, com os resultados de 

Mello et al. (2003) de que a possibilidade de a companhia ineficiente ter apenas uma 

companhia-alvo pode não vir ao encontro dos objetivos gerenciais e estratégicos da 

organização.  

 

Adicionalmente, durante a elaboração da pesquisa, houve o interesse em se fazer 

uma avaliação cruzada dos escores de eficiência técnica apresentadas pelas 

companhias em cada período. Tal análise, no entanto, saiu do escopo da pesquisa. 

Ainda assim, em linha com os achados de Aguiar (2015), procedeu-se à análise de 

correlação com o propósito de suprir, ainda que minimamente, a avaliação cruzada. 

Nesse sentido, após a apuração dos escores de eficiência técnica das companhias 

de construção civil, a cada ano, pela DEA, o valor econômico criado ou destruído por 

cada companhia foi analisado em relação ao seu escore, ano a ano. Procedeu-se, 

então, à análise descritiva dos escores de eficiência em cada um dos sete períodos 

em estudo, com o intuito de entendimento do comportamento da eficiência das 

companhias. Na sequência, com o objetivo de refinamento da pesquisa, foram 

realizadas análises de correlação, tendo como base diversos agrupamentos na 

busca por possíveis correlações entre a eficiência apurada pela DEA e a eficácia na 

criação de valor pelas companhias de construção civil em cada exercício analisado. 

 



169 
 

 

Complementarmente, foram apresentadas graficamente as companhias eficientes 

em cada período e seus parceiros de eficiência, com o objetivo de melhorar a 

percepção da variabilidade do número de parceiros apresentada por cada 

companhia eficiente. Os resultados indicaram que a metodologia aplicada foi 

suficientemente sensível para captar a complexidade inerente ao problema 

analisado, de acordo com Ceretta e Niederauer (2001), Saurin et al. (2010), 

Nascimento (2011), Neves et al. (2012), Félix (2014), Fries et al. (2015) e Aguiar 

(2015). Esses autores, entre outros, aplicaram em seus estudos análises descritivas, 

técnicas variadas de agrupamentos, análise de correlação e outros métodos, com o 

fito de complementar e/ou viabilizar a análise dos escores de eficiência apurados 

pela DEA. 

 

Na tentativa de aprofundar mais a análise dos dados, foram elaboradas, para mais 

sustentabilidade na aplicação da modelagem DEA, análises dos índices de 

lucratividade, rentabilidade e criação de valor, cujos resultados ampliaram os 

estudos de Nascimento (2011), Neves et al. (2012) e Aguiar (2015), que utilizaram 

índices de desempenho econômico-financeiro apenas em aspectos relacionados à 

eficiência da DEA. Assim, ao analisar a terceira premissa de investigação, de que a 

Direcional geraria desempenho financeiro superior ao das demais companhias do 

setor, percebeu-se que isso não se confirmou. Os resultados mostraram que, se se 

tomar o desempenho das companhias em relação às vendas, a EZTEC foi a que 

apresentou a melhor margem, seguida da JHSF e MRV. A Direcional ficou em 5º 

lugar. Tendo-se o comportamento acerca da capacidade das empresas em gerar 

retornos com sua atividade principal, a EZTEC proporcionou o melhor retorno, 

seguida da MRV, Helbor e, na sequência, a Direcional.  Avaliando o valor criado 

pelas empresas, na média do período analisado, todas as companhias destruíram 

valor. Entretanto, a EZTEC teve a menor destruição de valor entre as companhias 

analisadas, seguida pela CR2 e depois Helbor. A Direcional ficou também em 5ª 

posição.  

 

Em geral, os resultados revelaram bom desempenho financeiro da EZTEC. Ainda 

assim, para avaliação da companhia com o melhor desempenho econômico-

financeiro, consideraram-se os índices que tomam o custo de oportunidade do 

capital necessário para gerar o lucro. No caso em tela, os índices de criação de 
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valor, em linha com os achados de Berbel (2004), Teixeira e Amaro (2013), 

Francisco (2014) e Fathabadi et al. (2014), detectou-se que o EVA® permitiu 

avaliar/medir o verdadeiro lucro gerado pelas empresas do setor e suas atividades, 

depois de deduzida a remuneração das diversas fontes de financiamento. Isso se 

alinha com a teoria de finanças (e.g. Brigham & Ehrhardt, 2002; Berk & Demarzo, 

2012), que postula que os índices de lucratividade e rentabilidade não ponderam a 

medida de valor das empresas, deduzindo-se os custos de capital.  

 

Desse modo, os resultados evidenciaram que a EZTEC foi a companhia com o 

melhor desempenho econômico-financeiro (em termos de lucratividade, 

rentabilidade e valor) do setor, seguida pela Helbor, Trisul e Direcional. A companhia 

CR2, apesar de estar na 2ª posição dos índices de criação de valor, foi 

desconsiderada da análise, pois está em processo de liquidação e, segundo a teoria 

da contabilidade (e.g. Hendriksen & Van Breda, 1999), precisaria ser avaliada/ 

valorada pelo prisma da descontinuidade, tendo em vista que o foco da companhia 

está na monetização dos ativos e não na sua atividade-fim.  

 

Em conjunto, esses achados empíricos causaram surpresa nos respondentes, 

observada por meio das entrevistas, contradizendo a ideia que pairava no mercado 

de que a MRV seria aquela empresa que possui o melhor desempenho econômico-

financeiro do setor. Na verdade, a companhia que obteve, simultaneamente, uso 

mais eficiente de seus recursos, medida pela DEA, e mais eficácia em atingir seus 

objetivos estratégicos de criação de valor, em termos de EVA®, foi a EZTEC. 

 

Após analisar todos os principais resultados, captou-se deterioração nos índices 

econômico-financeiros da Direcional e das companhias do setor no período entre 

2010 e 2016. A investigação empírica acusou, especialmente, por meio das 

entrevistas, que o mau desempenho do setor, registrado na pesquisa quantitativa, 

pode ser explicado mais em função da crise política e econômica que se passa no 

Brasil, em linha com a taxa real de crescimento (PIB) do país, do que por fatores 

próprios das empresas. A triangulação dos dados obtidos com aplicação das 

entrevistas, observações diretas e análise documental permitiu abstrair que o setor 

de construção civil é, de fato, muito dependente da economia nacional. Os achados 

empíricos evidenciaram que, como esse setor depende de investimentos do 
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governo, dos estímulos ao desenvolvimento do mercado e da taxa de juros da 

economia, a estratégia da Direcional de se focar em um produto que foi menos 

impactado com a recessão da economia (que é o segmento de baixa renda do 

PMCMV, conhecido como faixas 1,5, faixa 2 e faixa 3) pode ter ajudado a empresa 

ao longo do período. Mas não foi suficiente para garantir a geração de lucratividade, 

rentabilidade e valor econômico satisfatórios. 

 

Por fim, a última premissa visava estabelecer a percepção dos dirigentes, gestores e 

analistas da Direcional, sobre o fato de que a companhia possuiria melhor 

desempenho financeiro e geraria mais valor que as demais companhias do setor. 

Isso foi apenas parcialmente confirmado, pois tanto os resultados quantitativos 

quanto a percepção de grande parte dos entrevistados revelaram que a Direcional 

estava entre as empresas do setor com o melhor desempenho. Essa premissa foi 

confrontada com a percepção inicial dos respondentes dos diferentes níveis 

hierárquicos – que consideraram que a MRV tinha o maior desempenho financeiro e 

gerava mais valor que as demais companhias do setor. No entanto, este estudo 

confirmou, por meio da triangulação dos resultados quantitativos, respostas das 

entrevistas formais, conversas informais, observação direta (não participante) e 

análise documental, que, na verdade, a companhia com o melhor desempenho 

econômico-financeiro e aquela que destruiu menor valor foi a EZTEC, sendo 

também considerada uma das eficientes (100%) pela DEA em todos os exercícios 

analisados. A Direcional foi classificada no ranking geral como a quarta empresa do 

setor, o que a coloca no primeiro quartil, ou seja, entre as 25% melhores empresas 

do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA com o melhor desempenho 

econômico-financeiro (lucratividade [em termos de EBITDA, MB e ML] e 

rentabilidade [em termos de ROA, ROIC e ROE]), criação de valor (EVA®, MVA® e 

Q de Tobin) e eficiência relativa (DEA), ao longo do período analisado.  

 

Tomados em conjunto, os resultados quantitativos triangulados com as respostas 

das entrevistas formais, conversas informais, observação direta (não participante) e 

análise documental descortinaram que, com o aumento da pressão competitiva dos 

mercados, os sistemas de avaliação de desempenho organizacional (estratégico, 

financeiro e operacional) e as informações advindas da contabilidade são aspectos 

que vêm se tornando, de fato, cada vez mais relevantes para a análise estratégica 
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das empresas, tanto para a mensuração de resultados, quanto para a tomada de 

decisão gerencial. Pelos resultados, inferiu-se também que modelos integrados, 

como o ora proposto e aplicado, colaboram para dimensionar a eficiência técnica 

relativa e guiar a avaliação de desempenho econômico-financeiro das empresas e 

dos setores. As lições aprendidas no caso em tela oferecem alternativa para as 

empresas, gestores e analistas da indústria de construção civil monitorarem, 

comprarem e corrigirem suas estratégias geradoras de valor. Mais que isso, 

apresentam oportunidades de avaliações similares em outros setores, oferecendo, 

com isso, importante ferramenta gerencial de avaliação comparada para empresas 

de diferentes indústrias. 

 

Tendo como base os resultados do teste do modelo integrado ora proposto, aplicado 

e validado, foi possível verificar que os índices de desempenho e criação de valor 

são, de fato, excelentes métricas para as empresas do setor de construção civil, 

sendo considerados especialmente úteis para a Direcional. Os resultados auferidos 

a partir da análise gráfica, operacionalizada por meio dos índices de lucratividade, 

rentabilidade e criação de valor, mostraram que as empresas EZTEC, MRV e Helbor 

tiveram melhor desempenho financeiro (em termos de lucratividade e rentabilidade) 

e que a Viver, PDG e Rossi foram aquelas com menos desempenho financeiro. Já a 

EZTEC, CR2 e Helbor apresentaram menos destruição de valor; e PDG, Gafisa e 

Rossi a maior destruição de valor ao longo do período analisado.  

 

A análise do que foi obtido por meio da DEA esclareceu que as empresas CR2, 

Direcional, EZTEC e MRV foram aquelas eficientes em todo o período analisado. Já 

Viver, Rossi e PDG tiveram a menor eficiência média do período. Observou-se, 

ainda, por meio dos peers de referência calculados pelo relatório Lambda extraídos 

do PIM-DEA, que a EZTEC e Direcional foram consideradas peers para mais de 

uma companhia considerada ineficiente pela DEA em todo o período analisado, 

sendo que PDG, Viver e Rodobens foram peers de referência apenas para elas 

mesmas. Finalmente, a Tecnisa não foi reconhecida peer para qualquer empresa 

ineficiente, pois a companhia não apresentou eficiência em algum dos exercícios 

analisados.  

 



173 
 

 

O conjunto desses resultados quantitativos, enriquecidos pelas informações 

extraídas das entrevistas formais, conversas informais, observação direta (não 

participante) e análise documental, indica que as empresas que utilizarem esse 

modelo podem ter uma visão do verdadeiro lucro gerado pelas suas atividades 

depois de deduzidas todas as fontes de financiamento, que, segundo a teoria de 

finanças (e.g. Brigham & Ehrhardt, 2002; Berk, Demarzo & Harford, 2010), não são 

levadas em conta nos índices de lucratividade e rentabilidade tradicionais, além de 

não demonstrarem o retorno ajustado pelo risco tomado. 

 

A observação direta (não participante) ressaltou ainda que a DEA foi excelente 

ferramenta complementar para avaliação do desempenho econômico-financeiro, 

proporcionando a comparação das empresas do setor por meio de escores de 

eficiência, além de demonstrar peers de referência para as empresas ineficientes, 

mostrando-lhes um caminho para perseguir até a fronteira de eficiência. Em uma 

perspectiva, a leitura feita pelo pesquisador a partir das respostas (formais e 

informais) dos entrevistados revelou que uma das estratégias da Direcional consiste 

em ser eficiente financeira e operacionalmente, buscando tornar-se, nos próximos 

anos, a companhia do setor que mais gere valor para os seus acionistas. 

 

Por fim, resta dizer que os resultados ora obtidos se alinharam aos de Ceretta e 

Niederauer (2001), Kassai (2002) e Nascimento (2011), que também utilizaram 

análises de índices econômico-financeiros tradicionais em complemento à aplicação 

da DEA. Eles também estão em sintonia com o modelo e sistemática de avaliação 

da efetividade econômico-financeira por meio da DEA proposto por Aguiar (2015) e 

Jordão et al. (2016), mas vão além destes. Isso porque os resultados deste estudo 

utilizam esses diferentes recursos e também promoveram uma análise mais 

detalhada do conjunto de índices de desempenho econômico-financeiro e de criação 

de valor para a empresa, corroborando Mello (2015), e para o setor, em 

conformidade com Almeida (2016) e Jordão et al. (2016). Mais que isso, a análise 

em tela permitiu uma avaliação percepcional do desenvolvimento do conjunto de 

índices da empresa e do setor ao longo dos anos, por meio da análise gráfica, 

trazendo, com isso, uma contribuição adicional à teoria e à pratica gerencial.  
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Espera-se que analistas, gestores, empresários e outros usuários das informações 

contábeis possam utilizar as informações extraídas da contabilidade e de 

ferramentas como a DEA para refinar seu entendimento sobre a realidade 

econômico-financeira e patrimonial das empresas. Nesse sentido, o modelo de 

análise setorial originalmente proposto e validado nesta dissertação poderia ser 

usado por outras pessoas e instituições, gerando, assim, um processo de 

benchmarking competitivo – ressaltando e ampliando a relevância teórica e prática 

dos achados da pesquisa. 

 

O principal executivo de finanças da Direcional (CFO) achou a ferramenta tão 

importante, poderosa e impactante, que chegou a sugerir que todos os analistas de 

mercado passassem a usá-la amplamente em um enfoque estratégico e integrado, 

opinando, inclusive, que seria um modelo de referência para as principais empresas 

e bancos de investimento do setor, confirmando e acentuando a importância do 

modelo integrado de avaliação de desempenho e criação de valor ora proposto, 

aplicado e validado. Em seu depoimento esse executivo comentou: 

 

Recomendo seu trabalho para os analistas de mercado do Bradesco, Credit 
Suisse, Sell Side, Itaú e demais, mostrando que os mesmos precisam 
analisar as companhias listadas, não apenas pelo ROE, mas pelo EVA® 
complementado com a DEA. As crises acontecem sempre no setor de 
construção civil e a empresa que estiver gerando uma rentabilidade 
adequada pelo risco que está tomando pode ser considerada mais robusta 
para enfrentar uma crise. Esse tipo de análise seria, de fato, muito válida 
(Relato do CFO). 

 

Em geral, a síntese dos achados possibilita constatar que: a) a DEA revelou-se uma 

excelente ferramenta complementar à avaliação de desempenho econômico-

financeiro tradicional; b) a DEA apresentou parâmetros de comparação de eficiência, 

proporcionando direcionamento para as empresas consideradas ineficientes e 

apresentando benchmarkings para as companhias ineficientes; c) os resultados 

evidenciaram que não há relação significativa entre o EVA® e a eficiência técnica 

relativa das companhias, apurada pela DEA-VRS-I; d) a Direcional, EZTEC, MRV e 

CR2 foram as empresas consideradas eficientes nos sete exercícios analisados com 

base na avaliação do escore de eficiência técnica relativa; e) a análise do 

desempenho econômico-financeiro (lucratividade, rentabilidade e criação de valor) 
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no setor de construção civil revelou que as empresas EZTEC, Helbor, Trisul e 

Direcional e a percepção dos entrevistados confirmou que estas foram aquelas com 

melhor desempenho no período analisado. O conjunto dos resultados, contrastando 

a Direcional com o setor de construção civil, revelou que a DEA pode ser usada 

como parte de um modelo integrado com outras métricas como o EVA® para 

dimensionar a eficiência técnica relativa e guiar a avaliação de desempenho 

econômico-financeiro. 
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5 Considerações Finais  

 

Os sistemas de avaliação de desempenho vêm se tornando cada vez mais 

relevantes, com a crescente competitividade organizacional, sendo essenciais para 

a análise estratégica das companhias, desde que constituídos em informações para 

a tomada de decisão e alcance dos objetivos. Nesse sentido, a gestão das 

empresas vem revelando importantes avanços em sua forma de atuação com 

avaliação de desempenho econômico-financeiro, saindo de uma postura tradicional 

de busca do lucro e rentabilidade para um enfoque voltado para a riqueza dos 

acionistas.  

 

Faz-se relevante, porém, que novas métricas sejam desenvolvidas e/ou 

aprimoradas, visando proporcionar avaliação do desempenho econômico-financeiro 

mais sustentável para a gestão das organizações. O EVA® vem sendo apresentado 

como uma alternativa para suprir tal demanda gerencial, visto que a criação de valor 

é considerada uma das principais preocupações dos gestores, sendo também o 

principal objetivo da estratégia financeira das empresas. A demonstração da criação 

de valor em uma árvore de criação de valor é uma das formas de perceber como 

diferentes variáveis contribuem para o alcance de tal objetivo, tornando mais 

evidente quais são os vetores componentes da mesma. 

 

A literatura internacional analisada revelou que diversos esforços vêm sendo 

envidados para desenvolver propostas de avaliação de desempenho mais eficientes 

e eficazes, que possam ser efetivamente utilizadas pelas organizações com o 

objetivo de dar suporte às decisões gerenciais, além auxiliar na comparação em 

relação a outras empresas do setor, especialmente para o setor de construção civil, 

que vem de um alto desempenho financeiro e, em anos recentes, se encontra em 

recessão. As ferramentas de avaliação de desempenho têm se ampliado nos últimos 

anos, principalmente pela carência, por parte das organizações, de obterem 

informações em tempo hábil, que sejam capazes de auxiliar os gestores na tomada 

de decisão em um ambiente cada vez mais acirrado.  

 

Nesse caso, a DEA, por ser uma metodologia aplicada para análise de eficiência 

técnica relativa, proporciona o estabelecimento de benchmarks, dando condições às 
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organizações de monitorar, comparar e corrigir suas estratégias. Nota-se, no 

entanto, que o mercado tem buscado modelos integrados de avaliação de 

desempenho com o objetivo de atender a seus mais diversos usuários, 

principalmente com base em informações públicas divulgadas pela contabilidade, já 

que as organizações possuem múltiplas características e há dificuldades das 

empresas em obterem métricas de desempenho relativo a seus setores. Não 

obstante, o entendimento dessas questões, a despeito da crescente importância do 

tema, ainda está por ser compreendido em profundidade, especialmente em 

economias emergentes, como o caso do Brasil.  

 

Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, esta pesquisa teve como 

objetivo analisar o desempenho econômico-financeiro da Direcional em relação às 

companhias do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA, em termos de 

valor econômico adicionado (EVA®), por meio da Data Envelopment Analysis (DEA). 

Com base nas teorias de finanças e contabilidade, procedeu-se a um estudo de 

caso descritivo, aplicado, quantitativo e qualitativo na Direcional, complementado por 

um estudo no setor de construção civil da BM&FBOVESPA.  

 

Os resultados do estudo vão ao encontro da literatura internacional, confirmando 

que a DEA-VRS é uma ferramenta de análise de eficiência técnica relativa que 

realmente possibilita englobar diferentes aspectos, apresentando um único índice 

para cada companhia do grupo em estudo, sendo invariável em relação ao tamanho 

e escala das empresas. Os resultados encontrados também demonstraram uma 

quantidade diferente de empresas consideradas eficientes pelo modelo aplicado. 

Constituíram 10, 7, 9, 9, 9, 7 e 7 companhias do setor de construção civil com 

escore de 100%, respectivamente, nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

e 2016. A Direcional foi uma das companhias que se mostraram eficientes ao longo 

de todo o período analisado. Destacam-se a Direcional, EZTEC, MRV e CR2 entre 

as 15 companhias do setor de construção civil que atingiram o índice de eficiência 

em todos os exercícios analisados e a Tecnisa, por não ter atingido eficiência em 

período algum.  

 

Por meio das diferentes análises, percebeu-se como uma das grandes vantagens da 

DEA a possibilidade de verificar como as empresas consideradas ineficientes 



178 
 

 

poderiam atingir a fronteira de eficiência e melhorar seu desempenho. Essa melhoria 

pautou-se nas empresas referências que, por sua vez, são as que atingiram o índice 

de eficiência. A EZTEC foi a companhia que, no geral, apresentou-se mais vezes 

como referência para a melhoria, seguida da Direcional e MRV. Com base no 

instrumento usado para processamento dos dados, PIM-DEA versão 3.2, verificou-

se, pela análise de relatórios fornecidos pelo sistema, que as companhias 

classificadas como eficientes tiveram folga zero. 

 

Com o propósito de entender melhor os escores de eficiência, foi realizada análise 

estatística descritiva que evidenciou a assimetria negativa apresentada em todos os 

períodos em estudo, sendo que a moda foi 100% para todos os exercícios. Os 

resultados acusaram discrepância entre as companhias eficientes. Todos os 

períodos tiveram número considerável de companhias eficientes, mas essa 

eficiência só foi mantida, ao longo dos sete períodos analisados, por quatro 

companhias (Direcional, MRV, EZTEC e CR2). Mesmo entre essas quatro 

companhias houve considerável variabilidade no número de parceiros que buscam 

como referência. A análise descritiva encontrou, ainda, o ano de 2010 como o 

período em que foram apurados escores de eficiência mais consistentes. Em relação 

aos dados processados pela DEA, foi realizada também análise descritiva dos 

mesmos com o intuito de se alcançar mais entendimento do comportamento dos 

inputs e outputs a cada exercício analisado. Os índices sugeriram alta variação entre 

os valores mínimos e máximos a cada período. 

 

Com interesse em buscar aspectos relacionados entre dados, foi realizada a análise 

de correlação entre o EVA® calculado e o escore de eficiência apurado das 15 

companhias do setor de construção civil dentro de cada exercício social. O exercício 

de 2015 teve forte correlação entre eficácia e eficiência. Já nos demais exercícios os 

índices foram de moderada e baixa correlação ao ponto de se confirmar a 

variabilidade dos resultados. Foram realizadas, ainda, mais duas análises de 

correlação, para consolidar ou contradizer os resultados anteriores: a) GE – as 

companhias do setor de construção civil foram agrupadas em quartis estatísticos 

extraídos de um rol crescente composto pelo somatório dos escores de eficiência de 

cada empresa ao longo dos sete períodos analisados; b) GI – as companhias do 

setor de construção civil foram agrupadas em quartis compostos intencionalmente a 
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partir do número de períodos em que a empresa mostrou-se eficiente. Levou-se em 

consideração, nesse caso, que os integrantes de cada quartil deveriam apresentar 

eficiência em número de períodos similares, se não iguais, e que cada quartil 

necessitaria deter aproximadamente o mesmo número de empresas.  

 

O agrupamento GE apresentou índices com alta correlação em 2011 no 1º quartil; 

em 2010, 2013, 2014 e 2015 no 2º quartil; e em 2016 no 4º quartil; e moderada 

correlação em 2012 e 2014 no 1º quartil; 2012 e 2016 no 2º quartil; 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2014 no 3º quartil; e em 2013, 2014 e 2015 no 4º quartil. Nenhum 

padrão foi percebido nos resultados apurados a partir desse agrupamento. O 

resultado da correlação do agrupamento GI apresentou índices com relação alta em 

2014 e 2015 no 1º quartil; 2012, 2014 e 2015 no 2º quartil; 2011 no 3º quartil; e em 

2016 no 4º quartil; e relação moderada em 2012 e 2013 no 1º quartil; 2016 no 2º 

quartil; e em 2015 no 4º quartil. No agrupamento GI não houve regularidade dentro 

dos grupos nem entre os períodos em análise. 

 

Na busca por relação entre a eficiência observada por meio da DEA e eficácia 

calculada pelo EVA®, chegou-se a resultados moderados em relação ao escore de 

eficiência e a eficácia das companhias do setor de construção civil. Uma explicação 

para esse procedimento é a forma de cálculo da DEA, que faz emprego de PPLs 

para atender ao modelo VRS, buscando um único input e um único output virtuais 

para cada companhia, a partir da aplicação de pesos distintos para as variáveis. A 

finalidade do PPL foi atribuir mais peso para as variáveis em que cada companhia 

do setor de construção civil se destacou. Dessa maneira, foi criada uma companhia 

virtual a partir de companhias reais eficientes que são referência para a companhia 

real ineficiente.  

 

O cálculo do EVA® das companhias do setor de construção civil a cada ano e o 

escore de eficiência apurado pela DEA demonstram a variabilidade dos resultados e 

a existência de valores extremos. Foi possível concluir que houve companhias com 

EVA® positivo, mas não foram consideradas eficientes pela DEA. Por outro lado, 

houve companhias com EVA® negativo e que foram classificadas como eficientes 

pela DEA. Isso pode ser explicado pela forma de cálculo da DEA-VRS, na qual a 

mesma cria um PPL para cada companhia e este atribui pesos diferenciados às 
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variáveis, com o objetivo de dar mais ênfase àquelas variáveis em que cada 

companhia de destaca.  

 

É importante ressaltar que os escores apurados pela DEA não podem ser 

analisados por si sós. Portanto, foram calculados índices de lucratividade, 

rentabilidade e criação de valor das companhias do setor de construção civil, em 

uma proposta integrada de análise, para mais sustentabilidade para a modelagem. 

Esses achados corroboraram que a DEA pode, de fato, ser aliada a outros índices 

econômico-financeiros, apresentando subsídios concretos para o estabelecimento 

de estratégias financeiras e organizacionais. No caso em tela, quando analisado o 

desempenho econômico-financeiro da EZTEC (companhia considerada na pesquisa 

com o melhor desempenho do setor), percebeu-se que a empresa obteve escore de 

100% ao longo de todo o período analisado e os melhores índices de desempenho. 

Nesse sentido, confirmou-se que a DEA pode ser considerada um instrumento 

complementar confiável para a avaliação das empresas do setor de construção civil. 

 

Os resultados confirmaram as premissas da literatura internacional pelo fato de a 

DEA apresentar as companhias de referência para aquelas ineficientes, indicando, 

igualmente, alternativas para se alcançar essa eficiência. Nesse sentido, pode-se 

concluir que a DEA é uma ferramenta não só importante, mas também necessária 

para a avaliação de desempenho relativo das empresas e dos setores. 

Independentemente de a DEA eventualmente identificar uma companhia virtual 

como referência para orientação estratégica de eficiência e desempenho, verificou-

se que tal ferramenta oferece, no mínimo, uma direção, a partir da qual os gestores 

podem seguir. Isso foi bem compreendido e aceito pela maioria dos respondentes.  

 

De modo igual, o fato de a DEA apresentar companhias fracamente eficientes (que 

não são referência para alguma companhia ineficiente) não tornou essa metodologia 

inviável, já que ela indica as companhias que são ineficientes para seus padrões. 

Adicionalmente, concluiu-se que o uso de informações qualitativas tornou o estudo 

mais completo, conforme relatos das entrevistas com os dirigentes, gestores e 

analistas da Direcional, acentuando ainda mais a relevância do estudo e validando o 

modelo proposto e implementado. 
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Outras questões foram consideradas como característica da metodologia da 

pesquisa, com base em: a) a DEA faz análise relativa de eficiência. Desse modo, 

qualquer companhia que fosse incluída ou excluída da amostra alteraria os 

resultados. Nesse sentido, b) a DEA não promove, por si só, a ordenação das 

variáveis eficientes, apenas as classifica como tais; c) a DEA tem um número 

mínimo de unidades formadoras do grupo em análise, que deve ser, no mínimo, 

duas vezes a soma do número de insumos e produtos. Esses quesitos foram 

avaliados e devidamente dimensionados no desenvolvimento do trabalho, no qual se 

buscou respeitar essas particularidades seguindo uma cadeia de evidências e 

confrontar os resultados entre si e com as teorias de base e com outras fontes de 

evidência, buscando dar mais robustez e confiabilidade aos resultados. 

 

Reconhecendo e explorando essas limitações de pesquisa, estudos posteriores 

podem ser desenvolvidos ainda no setor de construção civil, incrementando 

variáveis ao modelo, fazendo uso de diferentes modelos de DEA ou incluindo alvos 

de melhoria dos inputs ou outputs das empresas consideradas ineficientes. Também 

são sugeridos o uso de múltiplos para saber se o mercado está precificando e a 

aplicação de escalonamento multidimensional. Outras investigações podem ser 

feitas envolvendo outros métodos de análise além da DEA, como índice de 

Malmquist ou o modelo de Tobit, seja nesse setor ou em outros, de forma conjugada 

ou isolada. Alternativamente, seria possível pensar em outros estudos abarcando 

todas as empresas do setor de construção civil, tanto de capital aberto, quanto de 

capital fechado, buscando trabalhar com variáveis que anulem ou minimizem o fato 

de apresentarem certas atividades heterogêneas. Finalmente, mas não menos 

importante, recomendam-se outros estudos para refinar a proposta ora desenvolvida 

e aplicada, trazendo mais contribuições para a teoria gerencial. 

 

Tomados em conjunto, os resultados quantitativos triangulados com as respostas 

das entrevistas formais, conversas informais, observação direta (não participante) e 

análise documental possibilitam concluir que, além do processamento das variáveis 

formadoras da árvore de criação de valor econômico pela DEA, que resultou na 

apresentação de escores de eficiência das empresas no período de 2010 a 2016, 

não há relação significativa entre o EVA® e a eficiência técnica relativa das 

companhias, apurada pela DEA-VRS-I. Na análise do EVA® como métrica de 
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criação de valor e base de avaliação do escore de eficiência técnica relativa, 

percebeu-se que Direcional, EZTEC, MRV e CR2 foram as empresas consideradas 

eficientes nos sete exercícios analisados. A análise do desempenho econômico-

financeiro (lucratividade, rentabilidade e criação de valor) no setor de construção civil 

revelou que a EZTEC, Helbor, Trisul e Direcional foram aquelas com melhor 

desempenho no período analisado. A percepção dos entrevistados confirmou que 

estas quatro últimas empresas, nessa ordem, foram as mais efetivas. Os resultados 

deste trabalho confirmaram a já conhecida importância da DEA na avaliação de 

eficiência e desempenho e do EVA® como medida de criação de valor. Nesse caso, 

a importância desses índices foi percebida e ampliada como métricas de avaliação 

de desempenho das companhias do setor de construção civil. 

 

Em síntese, os resultados da pesquisa apresentaram a DEA como ferramenta 

complementar à análise de desempenho econômico-financeiro tradicional, 

oferecendo um “caminho a ser seguido”: seja de forma integral, se estiver alinhado 

com as estratégias e tecnologia da organização, ou de forma parcial, quando é 

conveniente estabelecer estratégias paralelas ao sugerido pelo peers de referência. 

O conjunto dos resultados, na comparação da Direcional com o setor de construção 

civil, embora não possam ser indiscriminadamente generalizados, trazem 

significativas contribuições à teoria e prática gerencial, revelando que a DEA pode 

ser usada como parte de um modelo integrado com outras métricas como o EVA® 

para dimensionar a eficiência técnica relativa e servir de base para avaliação de 

desempenho econômico-financeiro das empresas em relação a seus setores.  

 

Nesse sentido, ressaltam-se a contribuição e a inovação proporcionada pela 

pesquisa, oferecendo, com isso, uma oportunidade de benchmarking competitivo 

que pode e deve ser usada por analistas, gestores e empresários em empresas ou 

situações similares para avaliar comparativamente o desempenho e a criação de 

valor das empresas e setores. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Questionário aplicado aos dirigentes, gestores e analistas da 

Direcional 

 

Roteiro de entrevistas utilizado para os diretores, superintendentes, gerentes, 

coordenadores e analistas. Serão feitas as seguintes perguntas:  

 

1. Como você percebe o setor de construção civil na atualidade? 

2.  Quais as principais mudanças pelas quais passou o setor nos últimos 10 

anos? Como isso afetou a realidade atual da empresa? 

3. Qual(is) foi(ram) a(s) estratégia(s) utilizada(s) pela Direcional para contornar a 

redução do setor em função da crise política e econômica? Você entende que 

ela poderia ter atuado de maneira diferente? 

4. O que a Direcional espera da construção civil para os próximos anos? Como 

ela está se preparando para o futuro? 

5. A empresa possui um planejamento estratégico formal? Quais as principais 

estratégias da companhia hoje? 

6. O planejamento estratégico é divulgado em todos os níveis da empresa? 

7. Todas as pessoas participam ativamente do processo de planejamento 

estratégico? 

8. Como você percebe o posicionamento da Direcional em relação as demais 

empresas do setor? Quais são as empresas que vocês têm como seus 

principais benchmarkings? 

9. Na atualidade, a empresa está mais preocupada em reduzir custos ou agregar 

valor aos clientes? 

10. Diante da necessidade de manter sua posição no mercado, quais as 

estratégias adotadas pela Direcional no sentido de estabelecer diferenciais 

competitivos? 

11. A Direcional possui estratégias definidas para o alcance dos índices propostos? 

Como é feito o acompanhamento do alcance desses objetivos? 

12. O planejamento estratégico possui índices de desempenho financeiros e 

organizacionais? Caso positivo, há uma visão da empresa e detalhamento por 

setor? 
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13. Como os gestores fazem para monitorar e controlar as metas organizacionais 

estabelecidas? 

14. A forma adotada para o acompanhamento e controle dos resultados tem 

ajudado a empresa a alcançar os objetivos? Quais as implicações para a sua 

área? 

15. O sistema de avaliação de desempenho utilizado pela empresa estimula que as 

pessoas alcancem as metas estabelecidas e facilita sua visualização? 

16. Como era realizado o acompanhamento dos resultados antes e após o boom 

do setor? Houve mudanças significativas? 

17. Houve diferenças na quantidade ou qualidade de controles para avaliação de 

desempenho organizacional exercida pela Direcional antes e após o boom do 

setor? Se possível, cite as diferenças. 

18. Houve diferenças na quantidade ou qualidade de controles usados para 

avaliação de desempenho econômico-financeiro exercida pela Direcional antes 

e após o boom do setor? Se possível, cite as diferenças. 

19. O sistema de controle existente funciona como um sistema de informações e 

tomada de decisão estratégica? Como? 

20. O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e metas 

da companhia? Como? 

21. A Direcional possui sistema de acompanhamento e controle quantitativos e não 

financeiros (ex. controle de qualidade, produtividade, eficiência, mercado, etc.)? 

22. A Direcional possui sistema de acompanhamento e controle qualitativos (ex. 

clima organizacional, rotatividade pessoal, satisfação no trabalho, cultura 

organizacional)? 

23. Em sua opinião, esses diferentes mecanismos de controle facilitam a 

visualização dos resultados organizacionais e possibilitam o monitoramento da 

criação de valor? 

24. A Direcional possui sistema de acompanhamento e controle financeiro? 

25. Como ela analisa os índices de desempenho econômico-financeiros? Quais as 

principais ferramentas utilizadas? 

26. Quais os índices econômico-financeiros são empregados na empresa para 

avaliar a lucratividade? 

27. Quais índices econômico-financeiros são empregados na empresa para avaliar 

a rentabilidade? 
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28. Quais índices econômico-financeiros são empregados na empresa para avaliar 

a criação de valor? 

29. Além desses índices de lucratividade, rentabilidade e valor, quais outros você 

conhece e acredita que a empresa poderia utilizar? (DEA, Árvore de Valor, 

MVA, EVA, Q de Tobin). 

30. Existem metas claras de eficiência e eficácia financeira e organizacional? 

Como são acompanhadas? 

31. Quais são as falhas que você identifica no sistema de controle da Direcional e 

quais são as oportunidades de melhoria nesse sistema? 

32. Você conhece a DEA? Você saberia dizer a utilidade da mesma na avaliação 

de desempenho operacional e financeiro? 

33. O que você acha do modelo genérico proposto? Comente, por gentileza. 

34. Você acha que os índices selecionados no modelo são reconhecidos e 

utilizados pelo mercado? Com quais você tem mais familiaridade? Comente, 

por gentileza. 

35. Que sugestões você poderia oferecer para aperfeiçoamento do modelo 

genérico proposto? Comente, por gentileza. 
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Apêndice B - Dados complementares da análise dos dados 

 

 Ativo Total: compreende o total de recursos controlados por uma empresa: 

dinheiro, estoque, propriedades, instalações e equipamentos e outros 

investimentos, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros (Berk et 

al., 2010). 

 Ativo Operacional: são recursos diretamente relacionados aos negócios da 

Companhia (Assaf Neto, 2014). 

 Patrimônio Líquido: diferença entre o valor contábil dos ativos e dos 

passivos de uma empresa: também chamado de patrimônio líquido dos 

sócios, representa o valor líquido de uma empresa a partir de uma 

perspectiva contábil (Berk et al., 2010). 

 PMCMV faixa 1 – Programa Minha Casa Minha Vida: programa habitacional 

na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A faixa 1 é a mais 

acessível, contempla famílias com renda bruta mensal de até R$ 1,8 mil. Na 

modalidade, a maior parte do subsídio é da União. A parcela paga pelo 

beneficiário é de 5% da renda mensal. 

 PMCMV faixa 1,5 – Programa Minha Casa Minha Vida: financiamento com 

recursos do FGTS com taxas abaixo do mercado e têm direito a subsídio do 

governo para a compra do imóvel.  A faixa 1,5, contempla famílias com renda 

bruta mensal de até R$ 2,6 mil 

 PMCMV faixa 2 – Programa Minha Casa Minha Vida: financiamento com 

recursos do FGTS com taxas abaixo do mercado e têm direito a subsídio do 

governo para a compra do imóvel.  A faixa 2, contempla famílias com renda 

bruta mensal de até R$ 4,0 mil. 

 PMCMV faixa 3 – Programa Minha Casa Minha Vida: financiamento com 

recursos do FGTS com taxas abaixo do mercado. A faixa 3 contempla 

famílias com renda bruta mensal de até R$ 7,0 mil. 

 Médio padrão: financiamento com recursos da poupança. Empreendimentos 

residenciais com preço médio por unidade acima do teto do PMCMV, até R$ 

500 mil. 

 Endividamento total: composição dos empréstimos e financiamento de curto 

e longo prazo (capital de terceiros) existentes na estrutura de capital da 

empresa.  
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 Depreciação: representa o gasto anual que uma empresa considera a partir 

do valor de seus ativos fixos ao longo do tempo, de acordo com um esquema 

de depreciação que depende do tempo de vida do ativo (Berk et al., 2010). 

 Amortização: é o pagamento ordenado de uma emissão de títulos ou de uma 

emissão de ações preferenciais (Weston & Brigham, 2000). 

 Lucro líquido (LL): representa o resultado líquido do exercício social, após a 

provisão para o imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), e 

participações devidas a debenturistas, empregados, administradores e 

detentores de partes beneficiárias. Resultado do acionista, que depende das 

decisões relacionadas à estrutura de capital envolvendo os ativos (operações) 

e passivos (despesas financeiras) (Assaf Neto, 2014). 

 Lucro bruto (LB): representa a diferença entre a receita de vendas de uma 

empresa e seus custos (Berk et al., 2010). 

 Lucro operacional líquido (LOL): lucro gerado pelas atividades operacionais 

da empresa, ou seja, representa o resultado dos esforços desenvolvidos para 

o cumprimento do objeto social da empresa. Lucro antes das despesas 

financeiras (juros), que reflete o efetivo valor agregado pelos ativos da 

empresa (Assaf Neto, 2014). 

 Despesas financeiras: composição total do custo da dívida, representado 

pelo somatório dos juros pagos pela utilização de capitais de terceiros na 

estrutura de capital da empresa. 

 Financiamento da produção: linha de crédito às empresas de construção 

civil para financiamento da produção de empreendimentos imobiliários. 

 Custo financiamento da produção: custo representado pelos juros pagos 

pela utilização do financiamento da produção empregado na estrutura de 

capital da empresa. Tal desembolso é apropriado no custo do imóvel 

conforme OCPC-01. 

 Valor de mercado: definido a partir da média anual dos preços da ação no 

mercado, multiplicado pelo número de ações emitidas pela empresa 
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Apêndice C - Índices econômico-financeiros 

  

Margem Bruta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 25,3% 38,6% 20,9% 28,3% 46,8% 31,7% 28,2% 

Cyrela 31,4% 28,3% 31,4% 32,7% 32,1% 34,6% 33,3% 

Direcional 31,7% 28,0% 27,1% 23,1% 23,3% 21,1% 11,5% 

Even 27,4% 27,3% 28,5% 28,3% 27,8% 23,6% 19,3% 

EZTEC 46,8% 50,5% 51,8% 52,3% 52,6% 51,2% 47,2% 

Gafisa 29,2% 8,9% 25,6% 24,9% 25,2% 27,3% -12,4% 

Helbor 31,7% 30,3% 32,9% 33,4% 27,8% 22,9% 10,7% 

JHSF 39,5% 43,1% 48,6% 46,8% 47,5% 43,1% 39,9% 

MRV 32,3% 31,1% 27,9% 26,4% 28,3% 30,2% 32,6% 

PDG 29,2% 26,1% -18,5% 20,7% 19,4% -2,3% n.a 

Rodobens 31,5% 22,3% 30,6% 31,9% 29,4% 29,5% 9,9% 

Rossi 27,1% 24,4% 21,1% 18,8% 12,5% 11,4% 6,5% 

Tecnisa 29,2% 24,3% 14,1% 29,8% 28,0% 25,7% -22,8% 

Trisul 25,6% 15,7% 23,9% 27,0% 34,3% 29,1% 28,6% 

Viver 28,5% 14,7% -59,9% -10,0% -47,9% n.a n.a 

 

Margem EBITDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 18,8% 21,2% -1,5% 4,9% -97,0% -92,6% -194,2% 

Cyrela 21,4% 17,4% 20,8% 23,0% 21,3% 22,5% 18,7% 

Direcional 22,8% 20,5% 21,0% 18,6% 16,8% 16,4% 6,5% 

Even 21,0% 18,8% 19,6% 19,2% 17,1% 12,9% 10,4% 

EZTEC 37,2% 39,8% 40,5% 51,9% 49,8% 50,6% 33,4% 

Gafisa 19,7% -13,7% 9,2% 47,7% 8,8% 13,1% -92,3% 

Helbor 26,3% 26,2% 26,8% 20,9% 19,0% 14,1% 9,6% 

JHSF 35,9% 34,2% 34,0% 85,0% 42,1% 71,0% -0,5% 

MRV 26,3% 26,0% 19,0% 16,6% 20,6% 14,0% 15,0% 

PDG 23,8% 20,8% -27,4% 13,0% 12,0% -85,7% n.a 

Rodobens 19,4% 22,7% 22,8% 25,8% 14,9% 6,4% -6,9% 

Rossi 15,7% 13,1% 9,8% 20,7% -5,6% -12,6% -35,9% 

Tecnisa 23,0% 18,1% -0,1% 26,3% 23,4% 33,1% -111,1% 

Trisul 15,2% 9,9% 17,4% 18,9% 17,2% 14,3% 9,0% 

Viver 15,0% -2,2% -98,8% -19,2% -71,7% n.a n.a 

 

Margem Líquida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 10,8% 3,8% -16,3% -29,0% -181,2% -125,9% -276,7% 

Cyrela 12,3% 8,1% 11,3% 13,4% 11,4% 10,3% 4,7% 

Direcional 21,3% 16,3% 16,5% 13,1% 11,2% 7,9% -0,9% 

Even 12,9% 11,8% 11,9% 11,5% 11,4% 4,6% 0,1% 

EZTEC 38,3% 44,2% 42,0% 51,4% 49,9% 54,5% 40,2% 

Gafisa 11,2% -32,1% -3,1% 35,0% -2,0% 3,2% -127,1% 

Helbor 18,4% 18,1% 19,0% 15,6% 11,4% 5,3% -11,4% 

JHSF 27,9% 24,1% 20,3% 47,6% 6,9% 17,2% -65,9% 

MRV 21,0% 18,9% 12,4% 10,9% 17,2% 11,5% 13,1% 

PDG 15,1% 10,2% -50,0% -5,1% -12,4% -151,5% n.a 

Rodobens 10,2% 7,8% 10,6% 13,3% 9,6% 1,2% -19,6% 

Rossi 8,0% 2,8% -7,6% 1,9% -38,3% -45,5% -95,6% 

Tecnisa 14,1% 9,0% -12,6% 12,1% 9,7% 18,7% -131,6% 

Trisul 5,0% -5,2% 4,3% 5,9% 5,5% 5,0% 0,9% 

Viver 8,7% -15,8% -138,8% -54,2% -147,7% n.a n.a 
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ROA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 6,3% 3,0% -1,5% -0,2% -7,7% -13,1% -24,8% 

Cyrela 5,4% 4,7% 5,6% 5,5% 5,9% 4,2% 1,3% 

Direcional 7,9% 6,2% 7,0% 6,5% 5,4% 3,6% -0,4% 

Even 8,3% 6,3% 7,4% 5,8% 3,3% 0,9% -1,9% 

EZTEC 14,6% 15,0% 13,7% 15,2% 9,1% 7,4% 3,1% 

Gafisa 5,5% -7,8% 1,4% 0,2% -0,8% 1,0% -10,1% 

Helbor 8,3% 7,5% 7,6% 8,6% 5,4% 1,6% -1,6% 

JHSF 8,2% 9,5% 8,9% 1,0% 2,2% 0,8% 2,0% 

MRV 8,6% 8,0% 5,9% 3,4% 3,5% 3,9% 3,1% 

PDG 4,7% 4,2% -12,8% -0,7% -1,1% -21,6% n.a 

Rodobens 3,3% 1,4% 5,2% 3,7% 2,7% 0,7% -6,3% 

Rossi 2,6% 0,9% -0,9% 0,5% -5,5% -6,5% -5,9% 

Tecnisa 5,7% 2,7% -2,3% 5,2% 3,6% 2,2% -7,4% 

Trisul 3,3% -0,4% 2,6% 3,6% 2,8% 2,7% -0,1% 

Viver 2,6% -2,5% -14,2% -7,8% -10,8% n.a n.a 

 

ROIC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 8,2% 3,6% -1,7% -0,3% -9,0% -16,0% -30,2% 

Cyrela 8,4% 6,9% 8,4% 8,2% 8,3% 5,5% 1,6% 

Direcional 12,2% 9,3% 10,2% 9,4% 8,4% 5,7% -0,7% 

Even 10,3% 7,3% 8,6% 7,2% 4,0% 1,1% -2,3% 

EZTEC 17,4% 18,2% 16,4% 18,1% 10,7% 8,3% 3,4% 

Gafisa 7,4% -11,6% 2,0% 0,3% -1,0% 1,3% -14,8% 

Helbor 14,0% 12,3% 12,8% 16,6% 9,8% 2,4% -2,4% 

JHSF 10,1% 11,1% 9,9% 1,2% 2,7% 1,2% 2,6% 

MRV 12,1% 12,1% 8,7% 4,9% 5,5% 6,4% 5,1% 

PDG 6,7% 6,3% -18,6% -1,2% -2,0% -42,7% n.a 

Rodobens 4,5% 1,8% 7,2% 5,0% 3,7% 0,9% -7,3% 

Rossi 3,2% 1,1% -1,1% 0,7% -8,9% -10,8% -10,4% 

Tecnisa 7,6% 3,6% -3,0% 6,7% 4,5% 2,7% -9,3% 

Trisul 3,8% -0,5% 2,9% 4,3% 3,3% 3,2% -0,1% 

Viver 3,1% -3,3% -19,8% -11,6% -16,0% n.a n.a 

 

ROE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 11,8% 1,8% -6,6% -8,9% -11,1% -15,7% -25,1% 

Cyrela 13,9% 11,0% 13,0% 13,2% 11,7% 7,6% 2,5% 

Direcional 21,0% 15,1% 16,9% 15,5% 12,7% 7,5% -0,7% 

Even 17,9% 14,2% 14,2% 14,2% 11,9% 4,7% 0,1% 

EZTEC 22,2% 23,5% 20,3% 27,9% 19,7% 16,4% 8,1% 

Gafisa 11,2% -35,7% -4,9% 27,2% -1,4% 2,4% -60,3% 

Helbor 26,0% 25,2% 26,2% 25,1% 16,0% 5,0% -7,4% 

JHSF 19,9% 18,9% 14,2% 14,5% 1,8% 4,1% -11,5% 

MRV 22,1% 22,2% 13,9% 10,3% 16,4% 11,5% 10,7% 

PDG 13,4% 11,0% -43,4% -5,8% -12,7% -142,9% n.a 

Rodobens 10,6% 8,1% 10,9% 12,0% 8,2% 0,8% -10,3% 

Rossi 9,5% 4,0% -9,0% 1,7% -34,9% -45,5% -72,0% 

Tecnisa 19,3% 9,6% -13,0% 15,7% 10,5% 14,2% -31,6% 

Trisul 7,8% -8,7% 5,6% 6,0% 3,9% 3,7% 0,5% 

Viver 6,0% -11,4% -78,6% -91,3% -312,1% n.a n.a 
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Q-Tobin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 0,6 0,3 -0,2 0,0 -0,6 -1,0 -2,1 

Cyrela 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4 0,1 

Direcional 1,2 0,8 1,1 0,8 0,7 0,4 0,0 

Even 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1 -0,2 

EZTEC 1,3 1,2 1,4 1,4 0,8 0,5 0,2 

Gafisa 0,5 -1,0 0,2 0,0 -0,1 0,1 -0,9 

Helbor 1,3 1,0 1,3 1,6 0,8 0,2 -0,2 

JHSF 0,9 0,9 1,2 0,1 0,3 0,1 0,2 

MRV 0,9 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 

PDG 0,5 0,4 -1,4 -0,1 -0,1 -2,0 n.a 

Rodobens 0,4 0,1 0,6 0,5 0,3 0,1 -0,5 

Rossi 0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,5 -0,6 -0,7 

Tecnisa 0,7 0,3 -0,3 0,6 0,4 0,2 -0,6 

Trisul 0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,0 

Viver 0,3 -0,3 -2,0 -0,8 -1,4 n.a n.a 

 

MVA (R$ Milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 -220 -475 -677 -471 -591 -476 -582 

Cyrela -3.310 -4.792 -2.405 -2.906 -3.789 -6.202 -8.488 

Direcional 238 -373 208 -373 -838 -1.539 -2.616 

Even -389 -1.196 -766 -1.533 -2.797 -3.847 -4.761 

EZTEC 311 326 772 862 -674 -1.547 -2.532 

Gafisa -3.162 -12.518 -5.240 -6.132 -6.000 -4.854 -6.804 

Helbor 319 10 569 1.450 -563 -2.702 -4.241 

JHSF -207 -140 708 -3.765 -3.480 -4.180 -3.108 

MRV -471 -673 -1.212 -4.425 -4.214 -4.197 -4.887 

PDG -5.421 -6.885 -26.468 -10.858 -10.238 -16.667 n.a 

Rodobens -872 -1.355 -562 -859 -958 -1.303 -2.097 

Rossi -3.059 -5.167 -7.519 -5.263 -6.158 -4.937 -4.697 

Tecnisa -762 -2.185 -4.165 -1.391 -2.319 -2.522 -4.061 

Trisul -860 -1.552 -912 -587 -619 -623 -704 

Viver -1.457 -3.077 -5.572 -2.428 -2.444 n.a n.a 

 

EVA (R$ Milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 -28 -63 -69 -59 -83 -76 -85 

Cyrela -486 -695 -273 -339 -521 -966 -1.337 

Direcional 24 -45 19 -42 -104 -231 -389 

Even -47 -146 -86 -183 -371 -568 -696 

EZTEC 43 49 88 114 -94 -271 -420 

Gafisa -429 -1.526 -560 -824 -905 -834 -1.110 

Helbor 36 1 57 154 -69 -330 -536 

JHSF -24 -17 56 -332 -358 -603 -500 

MRV -63 -91 -126 -575 -598 -666 -718 

PDG -737 -1.058 -3.522 -1.712 -1.744 -3.557 n.a 

Rodobens -89 -184 -74 -91 -110 -166 -283 

Rossi -392 -640 -839 -772 -1.174 -942 -694 

Tecnisa -86 -290 -433 -149 -259 -412 -597 

Trisul -70 -170 -89 -59 -63 -79 -103 

Viver -157 -338 -547 -337 -288 n.a n.a 
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Custo Médio Dívida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 11,2% 11,5% 11,5% 16,0% 28,7% n.a 0,0% 
Cyrela 11,2% 11,1% 8,2% 6,0% 9,3% 11,6% 11,8% 

Direcional 5,3% 8,9% 8,2% 8,0% 7,9% 10,0% 10,2% 

Even 9,5% 8,6% 9,3% 8,2% 9,2% 10,3% 11,0% 

EZTEC 18,1% 16,6% 11,0% 8,1% 7,1% 9,9% 5,7% 

Gafisa 8,4% 8,1% 8,0% 8,5% 9,8% 12,0% 13,0% 

Helbor 9,2% 10,7% 9,8% 8,4% 9,8% 8,5% 9,5% 

JHSF 7,7% 9,0% 5,8% 4,0% 6,1% 9,3% 13,7% 

MRV 7,1% 8,3% 6,5% 7,6% 7,8% 8,2% 7,8% 

PDG 10,6% 13,1% 12,1% 14,0% 15,3% 21,7% 23,6% 

Rodobens 7,9% 13,2% 18,9% 8,7% 9,0% 8,1% 11,1% 

Rossi 9,2% 9,3% 9,0% 11,8% 18,5% 17,8% 13,0% 

Tecnisa 8,7% 11,5% 9,4% 8,3% 8,2% 14,2% 10,2% 

Trisul 5,9% 9,6% 9,2% 7,2% 5,8% 8,2% 12,9% 

Viver 5,7% 8,2% 9,7% 14,5% 11,6% n.a n.a 

 

CAPM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 13,4% 14,4% 9,6% 11,5% 12,3% 15,1% 14,5% 

Cyrela 17,5% 18,0% 14,0% 16,1% 16,8% 18,1% 18,0% 

Direcional 11,8% 13,3% 9,9% 13,2% 15,1% 17,6% 17,5% 

Even 14,4% 15,4% 12,7% 15,5% 16,8% 18,9% 18,0% 

EZTEC 13,5% 14,8% 11,5% 14,0% 15,3% 18,1% 18,0% 

Gafisa 18,1% 18,0% 14,9% 18,1% 19,5% 20,8% 19,1% 

Helbor 12,6% 13,7% 10,2% 13,0% 15,1% 17,6% 17,5% 

JHSF 13,9% 14,4% 10,8% 13,6% 14,8% 18,1% 17,7% 

MRV 17,6% 17,6% 14,2% 17,0% 17,8% 19,5% 17,8% 

PDG 16,1% 17,2% 14,8% 17,8% 19,1% 20,6% n.a 

Rodobens 13,2% 14,0% 9,7% 12,4% 13,3% 16,0% 15,5% 

Rossi 16,7% 18,1% 15,4% 18,4% 19,8% 21,1% 19,7% 

Tecnisa 14,6% 15,0% 11,8% 14,5% 15,9% 18,0% 18,1% 

Trisul 12,9% 13,9% 10,5% 12,9% 13,6% 15,5% 15,3% 

Viver 15,0% 14,8% 10,1% 12,0% 14,3% n.a n.a 

 

WACC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR2 12,6% 13,4% 10,2% 12,6% 14,0% 15,9% 14,5% 

Cyrela 14,7% 14,5% 11,4% 11,7% 13,7% 15,6% 15,8% 

Direcional 10,0% 12,1% 9,3% 11,2% 12,4% 15,0% 14,9% 

Even 12,2% 12,2% 11,2% 11,9% 13,3% 14,8% 14,6% 

EZTEC 13,7% 14,9% 11,5% 13,3% 13,9% 17,5% 16,6% 

Gafisa 13,6% 12,2% 10,7% 13,4% 15,1% 17,2% 16,3% 

Helbor 11,2% 12,3% 10,0% 10,6% 12,3% 12,2% 12,6% 

JHSF 11,5% 11,9% 8,0% 8,8% 10,3% 14,4% 16,1% 

MRV 13,4% 13,6% 10,4% 13,0% 14,2% 15,9% 14,7% 

PDG 13,6% 15,4% 13,3% 15,8% 17,0% 21,3% n.a 

Rodobens 10,2% 13,6% 13,2% 10,6% 11,5% 12,7% 13,5% 

Rossi 12,8% 12,4% 11,2% 14,7% 19,1% 19,1% 14,8% 

Tecnisa 11,3% 13,3% 10,4% 10,7% 11,2% 16,3% 14,7% 

Trisul 8,1% 11,0% 9,7% 10,0% 10,2% 12,7% 14,6% 

Viver 10,8% 11,0% 9,8% 13,9% 11,8% n.a n.a 
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