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RESUMO 

O objetivo da pesquisa consistiu em verificar se há relação entre (a) Grau de alavancagem 

financeira einvestimentos em ativos permanentes e (b) Grau de alavancagem financeira e 

retenção de lucros para reserva de expansão. A amostra de pesquisa é composta por 19 

empresas de capital aberto que compõem o índice do setor de construção civil da BM&F 

Bovespa.Os dados da pesquisa foram coletados por meio da Demonstração de Mutação do 

Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC e do Balanço 

Patrimonial – BP.A análise dos dados compreende o período de 2010 à 2014 e foi realizada 

por meio de estatística descritiva e o teste não-paramétrico coeficiente de correlação de 

Kendall, o qual foi calculado por meio do SPSS 20.0. Os resultados mostram que não há 

relação entre as variáveis, pois apesar de haver casos em que o coeficiente de correlação se 

mostra médio, por exemplo, no ano de 2011, 2012 e 2013, o p valor não apresentou 

significância. Salienta que para todos os períodos analisados não houve significância nas 

correlações. 

 

Palavras-chaves: Retenção de lucros. Reserva de retenção. Alavancagem Financeira. 

 

Área temática do evento: Contabilidade para usuários externos 
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1.Introdução 

Uma das principais decisões financeiras a ser tomadas pelas empresas refere-se à 

distribuição ou não de dividendos (ASSAF NETO, 2009).A legislação societária brasileira 

permite que na obtenção dos lucros as empresa possam optar pela retenção dos mesmos, após 

pagarem a parcela referente aos dividendos obrigatórios. O lucro retido pelas empresas 

deverão ser destinados para as contas de reservas. As principais reservas previstas pela 

legislação são reserva legal, estatutária, de contingência, de lucros a realizar, de expansão e 

reserva de incentivos fiscais (SALOTTI e SANTOS, 2009). 

As empresas definem retenção de lucros como a decisão tomada para financiar suas 

operações futuras. Dessa forma a ideia principal em relação à retenção de lucros é de 

reinvesti-lo na empresa, como forma de financiar suas atividades,principalmente em ativos de 

longo prazo (IUDÍCIBUS, et al, 2010). Isso significa que a empresa se capitaliza com 

recursos próprios quando deixa de distribuir os lucros para seus acionistas. Dessa forma deixa 

de realizar novas dívidas e consegue financiar seu crescimento com seus próprios recursos, 

alterando assim sua estrutura de capital. 

Dependendo da estrutura de capital da empresa, ela pode se tornar mais ou menos 

alavancada financeiramente. A estrutura de capital “refere-se à composição de suas fontes de 

financiamento a longo prazo, oriunda de capitais de terceiros (exigível) e de capitais próprios 

(patrimônio líquido).” (ASSAF NETO, 2009, p. 442). Os resultados da empresa são de certa 

forma influenciados pela sua estrutura de capital (BATISTA et al 2005). O lucro líquido pode 

ser influenciado pelos custos das dívidas (ASSAF NETO, 2014). 

Segundo Brigham e Houston (1999) uma empresa que se financia em partes, por 

dividas, é uma empresa que trabalha em um determinado grau alavancado financeiramente. 

Sendo assim alavancagem financeira trata-se da existência de dividas de longo prazo na 

estrutura de capital da empresa. Se a empresa capta dinheiro contraindo dividas, mas possui 

uma capacidade de gerar lucros superiores às taxas emprestadas, o valor excedente pode ser 

considerado como resultado da alavancagem financeira. 

Diante do exposto o presente estudo pretende responder a seguinte pergunta 

problema:há relação entre retenção de lucros para reserva de expansão e o Grau 

deAlavancagem financeira das empresas de capital aberto no Brasil?. Desse modo o 

objetivo da pesquisa consistiu em verificar se há relação entre retenção de lucros e grau de 

alavancagem financeira, bem como se as empresas estão investindo o lucro retido. 

Acredita-se na relevância da pesquisa por tratar de um assunto pouco explorado pela 

literatura e ainda por ser um assunto importante para investidores e acionistas, uma vez que 

trata da investigação da destinação do lucro retido, e sua utilização para investimentos. O 

presente estudo se baseia nas demonstrações financeiras da empresa adquiridas pelo site da 

Bovespa e literatura complementar de apoio. 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Dividendos e Retenção de Lucros 

 

 Uma das principais decisões financeiras a ser tomadas pelas empresas refere-se à 

distribuição ou não de dividendos (ASSAF NETO, 2009).Segundo Ross (2010) dividendo se 

refere à remuneração dada aos acionistas em decorrência da apuração de lucros pela empresa. 

Trata-se portanto da distribuição dos lucros em dinheiro aos acionistas da empresa. Iudícibus 

et al.(2010) considera que o dividendo também pode ser visto como um retorno mais rápido 

do capital investido pelo acionista. Os dividendos podem ser classificados em três categorias, 

conforme apresentado no quadro 1. 



 

 
Quadro 1 - Classificação dos dividendos 

Quanto à ordem Quanto à apropriação dos lucros Quanto ao recebimento 

- Prioritários 

- Não prioritários 

 

- Mínimos 

- Fixos 

- Obrigatórios 

- Cumulativos 

-Não cumulativos 

Fonte: Adaptado de IUDÍCIBUS et al.(2010). 

 

No Brasil a legislação prevê que os acionistas detentores de ações preferenciais 

possuem o direito prioritário quanto ao recebimento dos dividendos em detrimento dos 

acionistas ordinários.Isto significa que quando a empresa não possui recursos suficientes para 

pagar dividendos a todos os acionistas,aqueles com prioridade são beneficiados, sendo os 

primeiros a receber.Em contraponto quando há distribuição de lucros remanescentes, ou seja, 

após seremassegurados os dividendos mínimos obrigatórios,os acionistas preferenciais 

participam em igualdade com os acionistas ordinários (BRASIL,1976). 

Os dividendos obrigatórios foram instituídos pela Lei nº 6.404/1976 para proteger os 

acionistas de empresas com estatutos negligentes no que diz respeito aos dividendos, 

garantindo-lhes o recebimento de um dividendomínimo.As empresas podem por meio do 

estatuto social da sociedade definir a forma de distribuição dos dividendos. No entanto se o 

estatuto da empresa for omisso em relação à distribuição de dividendos, prevalecerá o que for 

legalmente instituído, ou seja, as empresas devem nesse caso distribuir o percentual mínimo 

de 50% sobre o lucro líquido ajustado (SANTOS e SCHMIDT, 2011). 

Decidir em reter ou não lucros é uma decisão que vem junto à política de distribuição 

de dividendos de cada empresa. “A maioria estabelece alguma política de dividendos 

periódicos, mas o conselho de administração pode alterar o valor, com base principalmente 

em significativos aumentos ou diminuições dos lucros.” (GITMAN, 2010, p. 514). 

“A literatura de finanças contempla diversas teorias e evidencias a respeito da política 

de dividendos.”De modo que há posicionamentos favoráveis e contrários quanto a relevância 

dos dividendos (GITMAN, 2010, p. 517). O principal argumento favorável à irrelevância dos 

dividendos é proposto por Miller e Modigliani, os quais sugerem que “o valor de uma 

empresa é determinado exclusivamente pelo retorno e risco de seus ativos, não sendo 

influenciado pelos lucros distribuídos”. Já o principal argumento favorável à relevância “é 

atribuído a Gordon e Lintner, os quais defendem que o pagamento corrente de dividendos 

reduz a incerteza dos investidores, em contraponto se não há distribuição de dividendos a 

incerteza dos investidores aumentam, elevando o retorno requerido e reduzindo o valor da 

ação.”(GITMAN, 2010, p. 519-520). No entanto o autor salienta que “as empresas não devem 

sacrificar boas decisões de investimento e financiamento em nome de uma política de 

dividendos. Dessa forma o autor frisa que as decisões referentes a orçamento de capital e à 

estrutura de capital costumam ser consideradas mais importantes.” (GITMAN, 2010, p. 517).  

De acordo com Brigham e Ehrhadt(2012), ao tomar a decisão sobre a parcela do lucro 

que deverá ser distribuída ou retida pela empresa,é necessário considerar qual decisão irá 

gerar maior valor ao acionista. Caso os fluxos de caixa decorrente da decisão de reter lucros 

não compense a sua não distribuição em forma de dividendosà empresa deve evitar a retenção 

de lucros. Em contraponto seo lucro retido for reinvestido com perspectivas de obter maiores 

retornos do que os acionistas conseguem obter isoladamente ao investirem o dinheiro em 

outras oportunidades de investimentos cujo risco seja igual, aconselha-se a não distribuição de 

dividendos. 

Existem empresas com alta capacidade de gerar caixa,porém atuam em ramos com 

pouca oportunidade de investimentos,assim essas empresas optam em distribuir grande 

porcentagem do lucro aos acionistas. Dessa forma, a empresa se torna mais atrativa para os 

investidores, cujo interesse principal está na obtenção de recebimento de dividendos.Por outro 



 

ladohá empresas que geram um baixo fluxo de caixa,mas possui ótimas oportunidades de 

investimento,geralmente essas empresas não distribuem os lucros optando por retê-los. Esse 

tipo de empresa atraem os investidores que preferem os ganhos com elevação dos lucros e dos 

preços das ações,assim não dão muita importância aos lucros distribuídos (ASSAF 

NETO,2009). 

O lucro retido pelas empresas não poderão constar em contas de Lucros Acumulados, 

tendo que ser destinados para as contas de reservas. As principais reservas previstas pela 

legislação são reserva legal, estatutária, de contingência, de lucros a realizar, de expansão e 

reserva de incentivos fiscais (SALOTTI e SANTOS, 2009). A legislação societária Lei nº 

6.404/76 permite que as empresas destinem parte dos lucros retidos para reserva de lucros 

para expansão, a qual deve ser realizada para atender à projeto de investimentos, porém esse 

fato deve ser justificado “com o orçamento de capital da companhia proposta pela 

administração e aprovada pela assembleia geral. Entretanto essa reserva não poderá ser 

constituída em detrimento do pagamento do dividendo obrigatório.” (IUDÍCIBUS, et al, 

2010, p. 358). 

“O orçamento de capital da empresa de acordo com a legislação societária poderá ter 

duração de até cinco exercícios sociais”, em casos específicos poderá se estender por prazo 

maior dependendo do projeto de investimento da empresa. (IUDÍCIBUS, et al, 2010, p. 358). 

Brigham e Ehrhadt (2012) ressaltam que no momento da decisão sobre distribuir ou 

não os lucros entre os acionistas a empresa deverá levar em consideração que um de seus 

objetivos é a maximização do valor gerado ao acionista e que os fluxos de caixa também 

pertencem aos acionistas da empresa. Os autores salientam que a retenção dos lucros não é 

uma alternativa primordial, essa opção só será interessante se o valor retido for usado para a 

aplicação que gerará um retorno maior aos acionistas. 

 

 

2.2 Estrutura de Capital e Alavancagem Financeira 

 

A ideia principal em relação à retenção de lucros seria de reinvesti-lo na empresa, 

como forma de financiar suas atividades (IUDÍCIBUS, et al, 2010). As empresas definem 

retenção de lucros como a decisão tomada para financiar suas operações futuras. Isso significa 

que a empresa se capitaliza com recursos próprios quando deixa de distribuir os lucros para 

seus acionistas. Dessa forma deixa de realizar novas dívidas e consegue financiar seu 

crescimento com seus próprios recursos, alterando assim sua estrutura de capital. 

 “A estrutura de capital de uma empresa refere-se à composição de suas fontes de 

financiamento a longo prazo, oriunda de capitais de terceiros (exigível) e de capitais próprios 

(patrimônio líquido).” (ASSAF NETO, 2009, p. 442).Os resultados da empresa são de uma 

certa forma influenciados pela sua estrutura de capital, ou seja, pela forma como a empresa 

financia suas atividades, podendo contribuir para o aumento ou a redução dos lucros 

(BATISTA et al 2005). 

O resultado operacional é formado exclusivamente pelas decisões de ativos e pelo 

desempenho operacional da empresa. Ao passo que o resultado líquido é determinado pelo 

retorno das decisões de investimentos e ainda pelos custos das decisões de financiamento. Em 

outras palavras o verdadeiro lucro operacional não é influenciado pela forma como a empresa 

é financiada. Já o lucro líquido pode ser influenciado pelos custos das dívidas. (ASSAF 

NETO, 2014). Ao analisar as oportunidades de investimentos as empresas precisam decidir 

por aquelas que melhor remuneram o capital próprio, devendo então adotar a estrutura de 

capital que melhor favoreça essa remuneração (retorno dos acionistas)(BATISTAet al 2005). 

Dependendo da estrutura de capital da empresa, ela pode se tornar mais ou menos 

alavancada financeiramente. A alavancagem financeira é a capacidade que a empresa tem de 



 

empregar e utilizar os encargos financeiros para maximizar os efeitos de variação nos lucros 

antes dos juros. Em outras palavras pode-se dizer que alavancagem financeira é a capacidade 

das empresas em trabalhar com recursos de terceirosfazendo com que uma variação do lucro 

operacional reduza a variação sobre o lucro líquido da empresa (ASSAF NETO 2009). 

Gitman (2010, p. 468) explica que “a alavancagem resulta do uso de ativos ou fundos 

a custo fixo para multiplicar os retornos aos proprietários da empresa. De modo geral, 

aumentá-la resulta em maior retorno e risco, ao passo que reduzi-la diminui ambos.” 

A alavancagem financeira pode ser definida como a capacidade que os recursos de 

terceiros apresentam em elevar os resultados líquidos dos proprietários. A alavancagem 

financeira resulta da participação de recursos de terceiros na estrutura de capital da empresa. 

Quanto maior for o grau de alavancagem financeira – GAF, mais elevada se apresenta a 

capacidade da empresa em aumentar o Lucro Líquido (ASSAF NETO 2009). Ferreira Filho et 

al (2011) salientam que quanto maior for o grau de alavancagem financeira de uma 

determinada empresa, maior também será seu endividamento e maior será o risco financeiro 

da mesma, dessa forma paraa empresa obter maiores ganhos ela terá que correr maiores 

riscos. 

Quanto maior a utilização de recursos de terceiros maior a capacidade de alavancagem 

do patrimônio líquido e mais elevado também se apresenta o risco financeiro. (ASSAF NETO 

2009, p. 292). Ferreira Filho et al(2011)consideram que para algumas empresaspode ser 

vantajoso o uso da alavancagem financeira,pois há possibilidade de deduzir os encargos 

financeiros provenientes de recursos de terceiro na base de cálculo do IR,desta forma pode-se 

captar recursos a um custo menor. Em contraponto,a utilização de recursos de terceiros pode 

aumentar o percentual de custos fixos,com isso pode haver também uma elevaçãodo nível de 

endividamento da empresa, e em consequência gerar maior risco financeiro, o qual por sua 

vez se não for bem administrado pode gerar um risco de falência. 

Segundo Assaf Neto(2009),o Grau de alavancagem financeira - GAF pode ser 

calculado por meio da seguinte expressão: 

 
GAF =  ROE 

             ROA 
1 

 
Onde: 

ROE = rentabilidade sobre patrimônio; 

ROA = retorno sobre ativo; 

 

O GAF pode ser interpretado como sendo favorável quando acima de 1 e desfavorável 

quando abaixo de 1. Desse modo quando o GAF, por exemplo, é de 1,31 significa que a cada 

1% de variação no lucro operacional poderá ocasionar 1,31% de variação no lucro líquido da 

empresa, ou seja, 1,31 vezes maior, apresentando, portanto uma alavancagem favorável.De 

modo contrário se o GAF for, por exemplo, de 0,45 indica que a cada 1% de variação que 

ocorrer no lucro operacional da empresa ocasionará uma variação de 0,45% no lucro líquido 

da empresa, indicando assim uma alavancagem desfavorável. Na literatura há outros estudos 

que também abordaram os temas alavancagem financeira e retenção de lucros. No tópico a 

seguir apresenta-se os objetivos e principais resultados de alguns estudos dessa área. 

 

 

2.3 Estudos relacionados 

 

Martins, Dantas e Rezende e Monte (2009) realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar durante um período de 10 anos se há uma relação entre as taxas de revestimentoso 

lucro e a rentabilidade Banco Bradesco e Banco do Brasil. Os resultados obtidos sugerem que 



 

a empresa que obtém uma política de revestimento mais agressiva possui maior crescimento 

de sua rentabilidade.Já o estudode Xavier Filho, Chagas eSantos (2010), o objetivo consistiu 

em investigar o relacionamento entre pagamento de dividendos, lucro líquido, rentabilidade do 

ativo, liquidez seca e receitabruta os resultadosmostram que a correlação entre as variáveis é de 

caráter extremamente forte e positivo no relacionamento entre a variação lucro líquido 

passado e presente e Payout futuro. 

Raifur eSouza (2011) realizaram uma pesquisa com empresas listadas na BM&F 

Bovespa do setor de siderurgiae metalurgia, com intuito de verificar os efeitos da 

alavancagem financeira sobre obeta de mercado e o beta total. Utilizando a regressão linear e 

os testes de médias.Os resultados sugerem que a alavancagem financeira possui ligação com 

risco das empresas.Vieira et al  (2014) propuseram analisar a relação entre a alavancagem 

financeira e operacional no desempenho financeiro das empresas Fibria e Ferbasadurante o 

período de 2000 a 2011.O resultado dos dados obtidos demonstram que as empresas utilizam 

de formas distintas os recursos fixos, sendo que somente a alavancagem financeiraapresenta 

influencia no desempenho. Diante disso as empresas não conseguem alavancar os resultados 

financeiros o que resulta que a rentabilidade dos ativos é menor ao custo de captação dos 

recursos. 

Santos e Rodrigues (2012), analisarão 32 empresas listadas no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial - ISE da Bmf&Bovespa nos anos de 2009 e 2010, com o 

propósito de analisar os fatores que influenciam o desempenho financeiro e aestrutura de 

capital das empresas. Os resultados da pesquisa confirmam a forte significância do giro do 

ativo e da margem operacional para explicar as medidas de desempenho,para explicar os 

resultados da empresa as variáveis de liquidez e equilíbriofinanceiro foram bastante 

significativas.Já na estrutura de capital,foi verificada uma fraca significância da variável 

quanto a explicação do Retorno sobre o ativo - ROA,mas pode observar que a influencia na 

utilização de capital próprio está relacionada ao retorno entregue aos acionistas. 

Em um estudo realizado por Dantas (2005), pode-se observar uma análise executadas 

em empresas de médio e grande porte no setor alimentícios do Estado da Bahia, analisando 

efeitos que a alavancagem financeira e a do capital próprio produzem na competitividade. O 

estudo mostrou um resultado onde as empresas alimentícias são competitivas utilizando 

recursos próprios e de terceiros, onde refere aos investimentos de modernização e em novas 

tecnologias. As mesmas buscam incentivos e recursos de instituições financeiras para 

aplicação em novos planejamentos e controle de produção. 

Ferreira Filho et al (2011)realizaram um estudo com o objetivo de verificar como 

micro empresas goianas estão efetuando a composição da estrutura de capital e como tem 

utilizado a alavancagem financeira. O resultado mostra que as empresas tendem a acreditar 

que o balanceamento entre fontes de capital é capaz de agregar valor,porém preferem utilizar 

recurso próprio como fonte de financiamentos. 

A pesquisa feita por Salotti e Santos (2009) teve como objetivo verificar se os lucros 

acumulados das empresas de capital aberto estão sendo investidos e se a conta lucro 

acumulados está sendo apresentada sem saldo,conforme regras da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM. Utilizando dados de 2001 a 2005o resultado apresenta que 

aproximadamente de cada cinco empresas da amostra uma não investe em ativos permanente 

no ano seguinte já sobre a outro hipótese abordada mostra que ainda encontra empresas com 

saldo em conta lucros acumulados,mas mostrando que a tendência é diminuir. 

 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 



 

 O presente estudo teve como orientação metodológica uma pesquisa de caráter 

exploratório com analise descritiva e quantitativa, a partir de dados coletados junto a 

BM&FBOVESPA das empresas que compõem o Índice do setor de construção civil. A 

amostra, portanto é composta por 19 empresas conforme Quadro 2. 

 
Quadro 2: Empresas que representam a amostra da pesquisa 

Código de Identificação da empresa Razão Social (nome social) 

1 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.  

2 CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.  

3 CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.  

4 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART  

5 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.  

6 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.  

7 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.  

8 GAFISA S.A.  

9 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.  

10 JHSF PARTICIPACOES S.A.  

11 JOAO FORTES ENGENHARIA S.A.  

12 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.  

13 PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES  

14 RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.  

15 ROSSI RESIDENCIAL S.A.  

16 TECNISA S.A.  

17 TGLT S.A 

18 TRISUL S.A.  

19 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.  

Fonte: extraído de Bmf&Bovespa (2015). 

 

As variáveis a serem analisadas na presente pesquisa são Grau de alavancagem 

financeira – GAF, conforme demonstrado à forma de cálculo no item 2.2 do referencial 

teórico, retenção de lucros e investimentos em ativos permanentes.Para o cálculo do GAF foi 

necessário primeiramente calcular o Retorno sobre o Patrimônio Líquido – ROE e Retorno 

sobre o ativo – ROA, utilizando as fórmulas sugeridas por Assaf Neto (2009)conforme 

apresenta-se a seguir. 

 

 
ROE =  Lucro Líquido 

Patrimônio Líquido 
2 

ROA =  Nopat 

                           Ativo total 
3 

 
Onde: 

Nopat = Lucro operacional líquido do imposto de renda 

 

A retenção de lucros foi calculada com base na proposta de Salotti e Santos (2009) 

considerando o lucro líquido do período subtraindo a parcela destinada à distribuição de 

dividendos e a parcela referente a juros sobre capital próprio e ainda o prejuízo acumulado de 

períodos anteriores. A expressão para cálculo do lucro retido é apresentada na equação 4. 

 

 
Lucro Retidot= LLt  - Dt - JSCPt– Pt– 1 

 
4 

Onde:  

LLt = Lucro Líquido no ano t 

Dt = Dividendos destinados aos acionistasno ano t 

JSCPt = Juros sobre capital própriodestinados aos acionistas no ano t 

P = Prejuízos acumulados no ano t – 1 (quando existentes) 

http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20265
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=4723
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20630
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Após calcular o lucro retido buscou-se verificar qual a parcela do lucro retido foi 

destinada à reserva de retenção de lucros, essa informação foi extraída da Demonstração de 

Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL.O valor dos investimentos realizados em ativos 

permanentes foi extraído da Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC. Justifica-se essa 

informação, pois, a ideia principal da retenção de lucros é reduzir a realização de novas 

dívidas. Dessa forma espera-se que os investimentos realizados pela companhia em períodos 

seguintes ao da retenção de lucros, sejam realizados com o próprio lucro retido, sem gerar 

novas dívidas para a empresa.Por isso o foco foi dado nos investimentos que tenham gerado 

saída de caixa no próprio períodoem que se tenha realizado o investimento. 

Diante disso salienta-se que os dados da pesquisa foram coletados por meio da 

Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração do Fluxo de Caixa 

– DFC e do Balanço Patrimonial –BP. 

A análise dos dados compreende o período de 2010 à 2014e foi realizada por meio de 

estatística descritiva e o teste não-paramétrico coeficiente de correlação de Kendall, o qual foi 

calculado por meio do SPSS 20.0, com o intuito de avaliar o relacionamento entre (a) Grau de 

alavancagem financeira e investimentos em ativos permanentes e (b) Grau de alavancagem 

financeira e retenção de lucros na reserva de expansão. De acordo com FIELD (2009) o teste 

de Kendall deve ser utilizado em casos que as variáveis são ordinais e quando há um conjunto 

pequeno de dados. Ao utilizar o coeficiente de correlação é preciso verificar o sentido da 

relação entre as variáveis, o qual pode ser verificado por meio do sinal o índice, caso seja 

negativo indica que há uma relação negativa entre as variáveis, ou seja, se uma das variáveis 

cresce a outra irá decrescer, ou vice e versa. De modo contrário o sinal for positivo indica que 

se uma variável crescer a outra também irá crescer, ou se uma decrescer a outra também irá 

ter um decréscimo. 

A intensidade da relação entre as variáveis pode ser verificada por meio do coeficiente 

de correlação, o qual varia entre -1 e + 1. A Tabela 1 demonstra os níveis de correção. 

 
Tabela 1 – Interpretação do coeficiente de correlação 

Valor do coeficiente Interpretação sugerida 

De 0,10 a 0,29    ou     de - 0,10 a - 0,29 Correlação baixa 

De 0,30 a 0,49    ou     de - 0,30 a - 0,49 Correlação média 

De 0,50 a 1,00    ou     de - 0,50 a - 1,00 Correlação alta 

Fonte: Field (2009). 
 

A significância ou não dos resultados pode ser determinada pelo valor p (sig). Neste 

estudo considerou-se significante a correlação entre as variáveis cujo sig foi de até 0,05. A 

seguir apresenta-se os resultados da pesquisa. 

 

 

4. Análise dos Resultados 

 

Para análise dos dados foi utilizado método descritivo, pelo qual buscou-se apresentar 

de forma descritiva as principais informações relacionadas com a retenção de lucros, 

investimentos em ativos permanentes e grau de alavancagem financeira. As Tabela 2, 3, 4, 5 e 

6 demonstrama parcela do lucro retido pelas empresas no ano t e valor investido em ativos 

permanentes no ano t + 1 para os anos 2009 à 2013.Demonstra também a parcela relativa do 

lucro retido destinado à reserva de retenção no ano t, bem como o percentual do Investimento 

em ativos permanentes no ano t + 1 em relação ao lucro destinado à reserva de retenção de 

lucros no ano t. 

 



 

Tabela 2–Análise da reserva de retenção de 2009 e investimentos em ativos permanentes em 2010 

Empresas 
Lucro retido em 

2009 

Parcela relativa do 

lucro retido destinado 

à reserva de retenção 

em 2009 

Investimento em 

ativos permanentes 

em 2010 

Percentual do Investimento em 

ativos permanentes em 2010 em 

relação ao lucro destinado à reserva 

de retenção de lucros em 2009 

1 R$ 153.939,00 100,00 R$ 93.345,00 60,64 

2 -R$ 34.758,00* - - - 

3 R$ 11.513,00 100,00 R$ 2.375,00 20,63 

4 R$ 556.129,00 93,44 R$ 190.596,00 36,68 

5 R$ 79.095,00 - R$ 25.665,00 - 

6 R$ 94.721,00 94,17 R$ 17.459,00 19,57 

7 R$ 124.235,00 93,44 R$ 5.901,00 5,08 

8 R$ 51.024,00 - R$ 63.460,00 - 

9 R$ 56.249,00 - R$ 24.306,00 - 

10 R$ 40.435,00 147,33 R$ 72.556,00 121,80 

11 -R$ 33.678,00* - R$ 76.438,00 - 

12 R$ 549.161,00 93,44 R$ 48.672,00 9,49 

13 R$ 230.451,00 100,00 R$ 200.357,00 86,94 

14 R$ 27.770,00 71,25 R$ 17.759,00 89,76 

15 -R$ 77.259,00* - R$ 41.592,00 - 

16 R$ 152.536,00 93,44 R$ 28.728,00 20,16 

17 R$ 0,00 - - - 

18 R$ 34.565,00 100,00 R$ 8.050,00 23,29 

19 R$ 27.696,00 - R$ 18.328,00 - 

* Empresas que tiveram prejuízo no período e, portanto não houve retenção de lucros ou ainda empresas que 

tiveram que compensar do lucro do período os prejuízos acumulados, restando ainda saldo negativo na conta 

prejuízos acumulados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme dados informados na Tabela 2, as empresas Brookfield Incorporações S.A., 

CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações 

e Trisul S.A. optaram por destinar para reserva de retenção100% do lucro líquido retido em 

2009, sendo investido a parcela de 60,64%, 20,63%, 86,94% e 23,29% em ativos permanentes 

respectivamente. Já as empresas Construtora Adolpho Lindenberg S.A., Direcional 

Engenharia S.A., Gafisa S.A., Helbor Empreendimentos S.A., Joao Fortes Engenharia S.A., 

Rossi Residencial S.A., TGLT S.A e Viver Incorporadora e Construtora S.A. não realizaram 

retenção de lucro em 2009, pois encerraram o período com saldo na conta prejuízo 

acumulados.  

 
Tabela 3 – Análise da reserva de retenção de 2010 e investimentos em ativos permanentes em 2011 

Empresas 
Lucro retido em 

2010 

Parcela relativa do lucro 

retido destinado à reserva de 

retenção em 2010 

Investimento em ativos 

permanentes em 2011 

Percentual do 

Investimento em ativos 

permanentes em 2011 

em relação ao lucro 

destinado à reserva de 

retenção de lucros em 

2010 

1  R$ 277.298,00 100,00 R$ 3.356,00 1,21 

2  -R$ 31.846,00* - - - 

3  R$ 35.803,00 100,00 R$ 2.157,00 6,02 

4  R$ 457.690,00 93,44 R$ 194.863,00 45,56 

5  R$ 126.280,00 100,00 R$ 19.576,00 15,50 

6  R$ 192.524,00 93,44 R$ 13.695,00 7,61 

7  R$ 185.847,00 93,44 R$ 1.695,00 0,98 
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8  R$ 165.753,00 100,00 R$ 94.908,00 57,26 

9  R$ 130.172,00 - R$ 28.939,00 - 

10 R$ 136.655,00 20,33 R$ 14.167,00 51,00 

11 R$ 44.388,00 93,44 R$ 177.933,00 428,99 

12 R$ 0,00 - - - 

13 R$ 0,00 - R$ 79.540,00 - 

14 R$ 71.631,00 71,27 R$ 11.058,00 21,66 

15 R$ 59.031,00 - R$ 62.583,00 - 

16 R$ 152.536,00 93,44 R$ 46.698,00 32,76 

17 R$ 0,00 - - - 

18 -R$ 9.300,00* - R$ 2.645,00 8,86 

19 -R$ 87.232,00* - R$ 29.835,00 - 

* Empresas que tiveram prejuízo no período e, portanto não houve retenção de lucros ou ainda empresas que 

tiveram que compensar do lucro do período os prejuízos acumulados, restando ainda com saldo negativo na 

conta prejuízos acumulados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se mediante dados da Tabela 3, que no ano de 2010 novamente as 

companhias Brookfield Incorporações S.A e CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A, 

optaram por destinarpara reservas de retenção todo o lucro líquido retido no período. Porém o 

Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2011 em relação ao lucro destinado à 

reserva de retenção de lucros em 2010 foi bem baixo de 1,21% e 6,02% respectivamente. As 

companhiasDirecional Engenharia S.A. e Gafisa S.A. também destinaram para a reserva de 

retenção todo o lucro retido, investindo em ativos permanentes cerca de 15,5% e 57,26% 

respectivamente. 

Novamente as companhias Construtora Adolpho Lindenberg S.A; Helbor 

Empreendimentos S.A; Rossi Residencial S.A., TGLT S.A e Viver Incorporadora e 

Construtora S.A. tiveram saldo na conta prejuízos acumulados. Assim como a MRV 

Engenharia e Participações S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentose Participações, Trisul 

S.A. 

 
Tabela 4 – Análise da reserva de retenção de 2011 e investimentos em ativos permanentes em 2012 

Empresas 
Lucro retido em 

2011 

Parcela relativa do 

lucro retido 

destinado à reserva 

de retenção em 2011 

Investimento em 

ativos permanentes 

em 2012 

Percentual do Investimento em 

ativos permanentes em 2012 em 

relação ao lucro destinado à 

reserva de retenção de lucros em 

2011 

1  R$ 249.209,00 - R$ 77.651,00 - 

2  -R$ 34.666,00* - R$ 4,00 - 

3  R$ 5.652,00 100,00 R$ 627,00 11,09 

4  R$ 379.856,00 93,44 R$ 111.237,00 31,34 

5  R$ 133.602,00 100,00 R$ 22.560,00 16,89 

6  R$ 172.417,00 93,44 R$ 16.333,00 10,14 

7  R$ 250.837,00 93,44 R$ 4.589,00 1,96 

8  R$ 944.868,00 - R$ 108.723,00 - 

9  R$ 160.056,00 - R$ 25.403,00 - 

10 R$ 218.997,00 58,56 R$ 434.003,00 338,43 

11 R$ 50.856,00 93,44 R$ 27.074,00 56,97 

12 R$ 579.579,00 - R$ 55.102,00 - 

13 R$ 539.855,00 89,25 R$ 74.512,00 15,46 

14 R$ 57.892,00 66,50 R$ 21.372,00 55,51 

15 R$ 54.637,00 - R$ 11.559,00 - 

16 R$ 89.535,00 91,93 R$ 90.802,00 110,31 

17 R$ 9.981.847,00 - R$ 2.972.713,00 - 

18 R$ 40.422,00 73,88 R$ 5.291,00 17,72 

19 R$ 27.696,00 - R$ 8.536,00 - 
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* Empresas que tiveram prejuízo no período e, portanto não houve retenção de lucros ou ainda empresas que 

tiveram que compensar do lucro do período os prejuízos acumulados, restando ainda com saldo negativo na 

conta prejuízos acumulados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme apresentado na Tabela 4 em 2011 somente as empresas CR2 

Empreendimentos Imobiliários S.A. e Direcional Engenharia S.A. optaram por destinar 100% 

do lucro líquido retido à reserva de retenção. Dessa parcela destinada à reserva de retenção 

foram investidos em ativos permanentes em 2012, 11,09% e 16,89% respectivamente.As 

empresas com maiores índices de investimentos em ativos permanentes foramJHSF 

Participações S.A. e Tecnisa S.A, ultrapassando o valor destinado à reserva de retenção. 

Salienta-se que todas as empresas em 2012 realizaram algum investimento em ativos 

permanentes, mesmo aquelas que não tiveram retenção de lucros.As empresasBrookfield 

Incorporações S.A., Construtora Adolpho Lindenberg S.A., Gafisa S.A., Helbor 

Empreendimentos S.A., MRV Engenharia e Participações S.A., Rossi Residencial S.A., 

TGLT S.A e Viver Incorporadorae Construtora S.A.tiveram saldo na conta prejuízos 

acumulados em 2011 e dessa forma não realizaram retenção de lucros. 

 

 
Tabela 5 – Análise da reserva de retenção de 2012 e investimentos em ativos permanentes em 2013 

Empresas 
Lucro retido em 

2012 

Parcela relativa do 

lucro retido 

destinado à reserva 

de retenção em 2012 

Investimento em 

ativos permanentes 

em 2013 

Percentual do Investimento em 

ativos permanentes em 2013 em 

relação ao lucro destinado à  

reserva de retenção de lucros em 

2012 

1  R$ 388.004,00 - R$ 39.248,00 - 

2  -R$ 44.787,00* - R$ 4,00 - 

3  R$ 25.637,00 - R$ 1.629,00 - 

4  R$ 503.362,00 93,44 R$ 95.920,00 20,39 

5  R$ 168.777,00 21,95 R$ 56.634,00 152,85 

6  R$ 195.901,00 93,44 R$ 26.475,00 14,46 

7  R$ 256.326,00 93,44 R$ 4.312,00 1,80 

8  R$ 18.504,00 - R$ 80.993,00 - 

9  R$ 172.711,00 - R$ 22.577,00 - 

10 R$ 280.953,00 31,59 R$ 418.169,00 471,20 

11 R$ 26.507,00 93,44 R$ 8.390,00 33,87 

12 R$ 402.269,00 100,00 R$ 41.316,00 10,27 

13 R$ 2.155.330,00 - R$ 5.496,00 - 

14 R$ 84.357,00 71,25 R$ 22.366,00 37,21 

15 R$ 179.670,00 - R$ 11.105,00 - 

16 R$ 0,00 - R$ 24.222,00 - 

17 R$ 43.554.318,00 - R$ 996.690,00 - 

18 R$ 12.739,00 100,00 R$ 4.742,00 37,22 

19 R$ 261.236,00 - R$ 80,00 - 

* Empresas que tiveram prejuízo no período e, portanto não houve retenção de lucros ou ainda empresas que 

tiveram que compensar do lucro do período os prejuízos acumulados, restando ainda com saldo negativo na 

conta prejuízos acumulados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se pela Tabela 5 que em 2012 somente as empresas MRV Engenhariae 

Participações S.A. e Trisul S.A.destinaram 100% do lucro retido para reserva de retenção 

investindo o percentual de 10,27% e 37,22% desse lucro em ativos permanentes no ano de 

2013.As empresas com maiores índices de investimentos em ativos permanentes em 2013 

foram Direcional Engenharia S.A e JHSF Participações S.A.com o percentual de 152,85% e 

471,20% respectivamente. 
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Salienta-se que todas as empresas assim como em 2012 realizaram algum 

investimento em ativos permanentes no ano de 2013, mesmo aquelas que não tiveram 

retenção de lucros. As empresas Brookfield Incorporações S.A., Construtora Adolpho 

Lindenberg S.A., CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A., Gafisa S.A., Helbor 

Empreendimentos S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Rossi 

Residencial S.A., Tecnisa S.A., TGLT S.A e Viver Incorporadora e Construtora S.A. 

obtiveram saldo na conta prejuízos acumulados não retendo lucro no período. 

 
Tabela 6 – Análise da reserva de retenção de 2013 e investimentos em ativos permanentes em 2014 

Empresas 
Lucro retido em 

2013 

Parcela relativa do 

lucro retido 

destinado à reserva 

de retenção em 

2013 

Investimento em 

ativos permanentes 

em 2014 

Percentual do Investimento em 

ativos permanentes em 2014 em 

relação ao lucro destinado à  

reserva de retenção de lucros em 

2013 

1 R$ 686.210,00 - R$ 18.339,00 - 

2 R$ 8.921,00 97,50 R$ 26,00 0,30 

3 R$ 31.674,00 - R$ 627,00 - 

4 R$ 548.109,00 93,44 R$ 113.624,00 22,19 

5 R$ 171.146,00 - R$ 29.409,00 - 

6 R$ 215.700,00 93,44 R$ 18.787,00 9,32 

7 R$ 446.815,00 93,44 R$ 3.112,00 0,75 

8 R$ 468.749,00 100,00 R$ 88.532,00 18,89 

9 R$ 174.109,00 8,73 R$ 17.980,00 118,24 

10 R$ 319.335,00 8,24 R$ 433.139,00 1645,16 

11 R$ 0,00 - R$ 232,00 - 

12 R$ 322.601,00 80,19 R$ 55.200,00 21,34 

13 -R$ 331.974,00* - R$ 38.563,00 - 

14 R$ 100.526,00 91,15 R$ 25.415,00 27,74 

15 -R$ 190.708,00* - R$ 3.296,00 - 

16 R$ 137.111,00 91,94 R$ 16.672,00 13,23 

17 -R$ 54.451.216,00* - R$ 1.307.588,00 - 

18 R$ 23.419,00 100,00 R$ 4.954,00 21,15 

19 -R$ 387.003,00* - R$ 166,00 - 

* Empresas que tiveram prejuízo no período e, portanto não houve retenção de lucros ou ainda empresas que 

tiveram que compensar do lucro do período os prejuízos acumulados, restando ainda com saldo negativo na 

conta prejuízos acumulados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Em 2013 observa-se pela Tabela 6 que as empresas Gafisa S.A. e Trisul 

S.A.realizaram retenção de lucro, destinado 100% do mesmo para reserva de retenção. Tais 

empresas investiram em ativos permanentes no período seguinte 18,89% e 21,15% 

respectivamenteda parcela do lucro retido em reservas de retenção. Já as empresas Brookfield 

Incorporações S.A., CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A., Direcional Engenharia S.A., 

Joao Fortes Engenharia S.A., PDG REALTY S.A. Empreendimentos e Participações, Rossi 

Residencial S.A., TGLT S.A e Viver Incorporadora e Construtora S.A.apresentaram saldo na 

conta prejuízos acumulados no ano de 2013. 

A Tabela 7 demonstra o Grau de Alavancagem Financeira – GAF das empresas para 

os anos 2011 à 2014.  

 
 

Tabela 7 – Grau de Alavancagem Financeira 

Nome das empresas GAF 2010 GAF 2011 GAF 2012 GAF 2013 GAF 2014 

1 1,91 1,63 2,19 2,89 3,32 

2 0,31 1,79 1,95 3,29 2,60 

3 1,33 0,68 0,82 0,56 0,93 
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4 1,94 1,78 1,88 1,93 1,60 

5 1,97 1,83 0,00 1,89 1,90 

6 1,72 1,67 1,72 1,86 1,79 

7 1,22 1,22 1,21 0,96 1,40 

8 1,44 2,70 0,80 1,99 0,49 

9 2,69 2,70 2,60 2,58 2,31 

10 1,29 1,40 1,56 1,79 0,42 

11 2,50 2,65 2,21 1,99 2,74 

12 2,10 2,14 2,07 1,79 2,01 

13 2,02 1,89 2,57 0,67 1,25 

14 1,57 1,03 1,49 1,52 1,26 

15 1,80 0,90 1,66 1,66 2,48 

16 2,26 1,82 2,06 2,28 2,35 

17 - 1,23 3,06 52,95 2,28 

18 1,47 1,26 1,75 1,48 1,45 

19 1,28 1,55 3,21 3,87 12,53 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se na Tabela 7 variações no grau de alavancagem financeira de algumas 

empresas. O GAF daConstrutora Adolpho Lindenberg S.A. no ano de 2010 foidesfavorável 

de 0,31 tendo uma variação de acréscimo até o ano de 2013 recaindo em 2014, mesmo em 

2014 permaneceu maior que em 2010 sendo de 2,60, indicando uma alavancagem favorável. 

A Direcional Engenharia S.A. entre os anos de 2010 e 2011 houve uma diminuição no 

GAF zerando esse índice em 2012, indicando alavancagem nula, já nos anos de 2013 e 2014 o 

GAF se apresentou em 1,89 e 1,90 havendo uma variação crescente. Observa-se pela Tabela 

5que em 2012 a empresa destinou 21,95% do lucro retido para reserva de expansão e 

naTabela 3 que em 2012 investiu 16,89% do lucro que foi destinado para reserva de expansão 

em 2011. 

O GAF daRossi Residencial S.A.apresentou queda do GAF entre os anos de 2010 e 

2011, mantendo um grau constante em 2012 e 2013 e por fim uma elevação do grau de 

alavancagem em 2014. Já o GAF daViver Incorporadora e Construtora S.A. teve elevações 

entre os anos de 2010 e 2014. 

A análise estatística dos dados para verificar a relação entre (a) Grau de alavancagem 

financeira no ano t e investimentos em ativos permanentes no ano t e (b) Grau de 

alavancagem financeirano ano t e retenção de lucros na reserva de expansão no ano t - 1, foi 

realizada com auxílio do SPSS 20.0, por meio doteste não-paramétrico coeficiente de 

correlação de Kendall. Salienta-se que o GAF é comparado com a retenção de lucros na 

reserva de expansão no ano t – 1, porque a lógica é que em um determinado ano a empresa 

retenha o lucro e nos anos seguintes ele utilize tal lucro para investimentos em ativos 

permanentes, desse modo trabalhando com capital próprio e evitando novas dívidas, o que 

espera-se que tenha um impacto no GAF. Sendo assim para melhor compreensão das 

variáveis que foram comparadas o Quadro 3 apresenta as variáveis e o ano de comparação. 
 

Quadro 3: Variáveis e período de análise 

Período de 

análise 
Variável 1 Variável 2 ou 3 

2010 
GAF de 

2010 

V2 -Parcela relativa do lucro retido destinado à reserva de retenção em 2009. 

V3 -Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2010 em relação à 

reserva de retenção de lucros em 2009 

2011 
GAF de 

2011 

V2 -Parcela relativa do lucro retido destinado à reserva de retenção em 2010 

V3 -Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2011 em relação à 

reserva de retenção de lucros em 2010 

2012 
GAF de 

2012 

V2 -Parcela relativa do lucro retido destinado à reserva de retenção em 2011 

V3 -Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2012 em relação à 
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reserva de retenção de lucros em 2011 

2013 
GAF de 

2013 

V2 -Parcela relativa do lucro retido destinado à reserva de retenção em 2012 

V3 -Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2013 em relação ao 

lucro destinado à  reserva de retenção de lucros em 2012 

2014 
GAF de 

2014 

V2 -Parcela relativa do lucro retido destinado à reserva de retenção em 2013 

V3 -Percentual do Investimento em ativos permanentes em 2014 em relação ao 

lucro destinado à  reserva de retenção de lucros em 2013 

Fonte: elaborado pelos autores (2015). 

 

Antes de calcular o coeficiente de correlação, foi gerado pelo SPSS 20.0 o Gráfico de 

dispersão dos dados, onde foi possível verificar a presença de outliers no conjunto de 

variáveis. Salienta-se que para o ano de 2011 a variável da companhia Joao Fortes Engenharia 

S.A., apresentou elevado valor se caracterizando como outliers. A decisão tomada pelos 

pesquisadores foi a de não excluir os outliers e sim aproximá-los das demais variáveis com 

intuito de não haver impactos significativos nos resultados da pesquisa. Nesse caso específico 

a variável 3 que apresentava um percentual de 428,99, passou a apresentar um percentual de 

57,26, este trata-se do percentual mais alto entre as variáveis após excluir substituir o outliers 

de 428,99. Da mesma forma ocorreu com outros outliers da pesquisa, os quais estão 

resumidos na Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Outliers 

Empresa que apresentou outliers Ano Variável Valor do outliers 
Valor que substituiu os 

outliers 

Joao Fortes Engenharia S.A. 2011 Variável 3 428,99 57,26 

JHSF Participações S.A. 2012 Variável 3 338,43 110,31 

JHSF Participações S.A. 2013 Variável 3 471,20 152,85 

TGLT S.A 2013 Variável 1 52,95 3,87 

JHSF Participações S.A. 2014 Variável 3 1645,16 118,24 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Após excluir os outliers o coeficiente de correlação foi calculado a tabela a seguir 

apresenta de forma resumida os resultados gerados pelo SPSS 20.0. 

 
Tabela 8 –Resultados do teste de correlação 

Período  Estatística Variável 2 Variável 3 

2010 

Variável 1 

Coeficiente - 0,04 0,032 

P valor 0,988 0,855 

2011 
Coeficiente 0,41 0,113 

P valor 0,824 0,517 

2012 
Coeficiente - 0,367 - 0,180 

P valor 0,40 0,307 

2013 
Coeficiente - 0,332 - 0,242 

P valor 0,072 0,182 

2014 
Coeficiente - 0,240 - 0,321 

P valor 0,176 0,068 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 8 mostram que não há relação entre as variáveis, 

pois apesar de haver casos em que o coeficiente de correlação se mostra médio entre as 

variáveis 1 e 2 por exemplo no ano de 2011, 2012 e 2013, o p valor não apresentou 

significância. Salienta que para todos os períodos analisados não houve significância nas 

correlações. Ressalta-se que a falta de correlação entre as variáveis já tinha sido observada 

pelos gráficos de dispersão. 

 

 



 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo da pesquisa consistiu em verificar se há relação entre (a) Grau de 

alavancagem financeira einvestimentos em ativos permanentes e (b) Grau de alavancagem 

financeira e retenção de lucros para reserva de expansão. A amostra de pesquisa é composta 

por 19 empresas de capital aberto que compõem o índice do setor de construção civil da 

BM&F Bovespa.Os dados da pesquisa foram coletados por meio da Demonstração de 

Mutação do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC e do 

Balanço Patrimonial – BP.A análise dos dados compreende o período de 2010 à 2014 e foi 

realizada por meio de estatística descritiva e o teste não-paramétrico coeficiente de correlação 

de Kendall, o qual foi calculado por meio do SPSS 20.0. 

Os resultados demonstraram que algumas empresas optam por destinar toda a parcela 

do lucro retido para reserva de expansão. Algumas empresas também realizaram 

investimentos em ativos permanentes numa proporção acima do valor do lucro retido 

destinado à reserva de expansão, isso leva a dedução de que tais empresas estejam 

trabalhando mais com capital de terceiros para investimentos em ativos de longo prazo. 

Os resultados mostram que não há relação entre as variáveis, pois apesar de haver 

casos em que o coeficiente de correlação se mostra médio, por exemplo, no ano de 2011, 2012 

e 2013, o p valor não apresentou significância. Salienta que para todos os períodos analisados 

não houve significância nas correlações. 

Sugere-se para estudos futuros que utilize uma amostra maior de empresas, pois pode 

ser que os resultados não apresentaram correlação por haver um número pequeno de 

observações. Sugere-se ainda que o Grau de alavancagem financeira seja relacionado com 

outras variáveis, pois trata-se de um indicador pouco explorado pela literatura. 
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