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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo verificar o desempenho econômico e financeiro das
concessionárias de rodovias dos trajetos paranaenses, por meio dos indicadores de estrutura de capital,
liquidez e rentabilidade nos anos de 2010 a 2013. Para isso foram analisadas, individualmente 5
companhias, sendo:
Econorte, Ecovia, Planalto Sul, Régis Bittencourt e Rodonorte que
disponibilizaram seus demonstrativos correspondentes aos exercícios estudados. A metodologia
utilizada para a pesquisa é caracterizada como descritiva, bibliográfica e documental com ênfase na
abordagem quantitativa. Para a análise dos dados foi utilizado às técnicas de análise das
demonstrações contábeis correlacionando as médias dos indicadores de estrutura de capital, liquidez e
rentabilidade para o levantamento da gestão de cada empresa. Com base nos resultados observou-se
que às empresas que mais recorreram a capitais de terceiros para investir em seus ativos foram a Régis
Bittencourt e a Planalto Sul; a que teve os melhores índices de liquidez geral são a Ecovia, a Econorte
e a Régis Bittencourt. Ao que se refere aos indicadores de rentabilidade, a Ecovia é a empresa que
alcançou a maior média em todos os índices, e a Planaldo Sul é a que apresenta os menores índice,
tendo o pior desempenho dentre as cinco analisadas.
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Financial economic analysis of Paraná state highway concessionaires
(2010/2013).
ABSTRACT
This study aimed to verify the economic and financial performance of the highway concessionaires of
Parana paths through the capital structure indicators, liquidity and profitability in the years 2010 to
2013. For that were analyzed individually 5 companies, as follows: Econorte, Ecovia, Planalto Sul,
Régis Bittencourt and Rodonorte who provided their statements for the years studied. The
methodology used for the research is characterized as descriptive literature and documents with an
emphasis on quantitative approach. For data analysis was used to analysis techniques of financial
statements correlating the average capital structure indicators, liquidity and profitability for the lifting
of the management of each company. Based on the results it was observed that the companies that
turned to third-party capital to invest in their assets were the Régis Bittencourt and the Planalto Sul;
that had the best overall liquidity ratios are Ecovia, Econorte and Régis Bittencourt. When it comes to
profitability indicators, Ecovia is the company that achieved the highest average in all indexes, and the
Planalto Sul is the one that has the lowest rate, with the worst performance among the five analyzed.
Keywords: Dealers, Accounting; Indicators.

1 Introdução
As privatizações no Brasil tiveram início com as indústrias siderúrgicas, petroquímicas e de
fertilizantes na década de 1990. Posteriormente, outros segmentos aderiram como a exemplo
dos casos das telecomunicações e gás natural. Isso ocorreu após a verificação da necessidade
do governo brasileiro em investir na infra-estrutura nacional, principalmente no setor de
transportes por meio de parcerias público privadas.
A partir da última década do século XX ocorreu a expansão das concessionárias de rodovias
no Brasil e foi devido à grande necessidade de restaurar e expandir a malha rodoviária
brasileira. Inúmeros fatores influenciaram nesta expansão, como por exemplo, a escassez de
recursos governamentais destinados a infra estrutura nacional, provocada pela regulamentação
dos investimentos pela Constituição Federal de 1988 (DAL VESCO, 2008).
Neste sentido, Cherobim (1997, p. 32), salienta que “a exacerbação das dificuldades
orçamentárias do governo não só reduziu drasticamente os recursos para investimentos, como
atingiu também aqueles considerados essenciais a manutenção dos investimentos realizados
anteriormente”. Assim, com o objetivo de racionalizar as aplicações dos recursos públicos em
áreas prioritárias para o desenvolvimento do país, tal como a manutenção em investimentos
em rodovias, o governo repassou este poder por meios legais para as concessionárias.
Os serviços públicos de concessão de rodovias são oferecidos aos seus usuários por meio de
cobrança de pedágio e; as tarifas, a qualidade, os padrões e as normas dos serviços prestados
são regidos por regulamentação econômica, jurídica e governamental. Isso tudo visando
também à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão,
constantemente revistos (DAL VESCO, 2008).
Neste sentido, todas as privatizações devem estar de acordo com regulamentações de seu
segmento e a concessão de rodovias, por exemplo, está focada em três pontos: (i) incentivar e
garantir os investimentos necessários, (ii) promover o bem-estar dos consumidores e usuários,
e (iii) aumentar a eficiência econômica. Assim, após evidenciar as crescentes concessões e a
importância destas para o desenvolvimento da infra-estrutura nacional, verificou-se a
necessidade de levantar e conhecer o desempenho econômico e financeiro das empresas deste
setor que detém concessões de trajetos rodoviários paranaenses.
Diante deste contexto, este estudo norteia-se pela seguinte questão: Qual foi o desempenho
econômico-financeiro das empresas do setor de concessão de rodovias do Estado do Paraná
no decorrer dos anos de 2010 a 2013? Assim, têm-se como escopo investigar o desempenho
econômico-financeiro das empresas do setor de concessão de rodovias do Estado do Paraná
no decorrer dos anos de 2010 a 2013, que tem seus serviços respaldados pela legislação de (i)
Lei das Licitações (8.666/93), (ii) Lei de Geral de Concessões (8.987/95) ou (iii) Lei das
Parcerias Público-Privadas - PPP (11.079/2004) (COLARES, 2011).
As concessões respaldadas sob estes regimes de contratação iniciaram-se com a implantação
do Programa de Concessão de Rodovias Federais e com a Lei Geral de Concessões que
transferiu à iniciativa privada a responsabilidade pela realização de investimentos com vistas
à melhoria dos trechos rodoviários concedidos, bem como pela preservação e manutenção do
patrimônio público rodoviário sob responsabilidade da concessionária. Nesses contratos, a
fonte de remuneração do particular é o pedágio pago pelos usuários das rodovias que além de
remunerar os investimentos realizados pela concessionária, tem por objetivo garantir recursos
para a manutenção e operação do trecho rodoviário concedido, de modo a oferecer boas
condições de trafegabilidade e de segurança aos usuários (COLARES, 2011).
Desta forma, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar as características
do segmento de concessionárias que detém as rodovias pedagiadas do Estado do Paraná, e

também por levantar o desempenho econômico e financeiro das concessionárias, por meio dos
índices de endividamento, liquidez e rentabilidade. Justifica-se também pela crescente
representatividade que essas empresas exercem no setor de serviços, as quais são responsáveis
por grande parte da economia do País.
2 Referencial Teórico
2.1 Contabilidade e suas demonstrações
A contabilidade é um ramo do conhecimento que objetiva identificar, avaliar e registrar os
eventos econômicos de uma entidade, visando à facilidade da tomada de decisão por parte dos
seus usuários internos e externos. É neste contexto que a contabilidade financeira se faz
presente, pois é responsável pela elaboração e consolidação dos demonstrativos contábeis
conforme a legislação. Segundo Frezatti et al. (2007) a contabilidade financeira distingue-se
das outras ramificações contábeis, pelo fato dos seus usuários apresentarem distinções
significativas em suas necessidades, perspectivas e expectativas de utilização destas
informações.
A contabilidade financeira é muitas vezes confundida com a contabilidade gerencial, mas esta
é mais voltada em atender aos usuários internos da empresa, como no auxílio aos gestores por
meio de relatórios contábeis, enquanto que a contabilidade financeira está voltada aos
usuários externos. Assim, a contabilidade gerencial é aplicada ao gerenciamento das
informações voltadas para a tomada de decisão e é definida por Atkinson et al. (2000, p. 36)
como sendo “o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar informações sobre os
eventos econômicos das empresas”.
Em relação à importância da contabilidade gerencial e da contabilidade financeira para as
empresas, Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 4) advogam que a primeira se atenta ao
fornecimento de informações aos administradores para melhor gestão da organização, e a
segunda preocupa-se com o fornecimento de informações a acionistas, credores e outros
agentes situados fora da organização. Desta forma, a contabilidade gerencial reproduz
informações que são apresentadas por meio de relatórios que visam demonstrar o desempenho
de administradores ou unidades de negócios – comparando resultados efetivos a planos e
padrões; que forneçam informações relevantes e tempestivas a respeito de indicadores
fundamentais, tais como número de pedidos recebidos, número de pedidos a atender,
utilização de capacidade produtiva e vendas (GARRISON, NOREEN E BREWER 2007).
O resultado da análise e processamento das informações geradas pelos relatórios contábeis
são úteis no direcionamento de tomadas de decisões a todos os setores da empresa. Estes
relatorios são as demonstrações contábeis obrigatórias exigidos pela Legislação contábil para
demonstrar aos mais diversos usuários às movimentações contábeis ocorridas em um dado
período na entidade. Dessa forma são uma representação estruturada da posição patrimonial,
financeira e do desempenho da entidade, evidenciando as transações e eventos que
movimentaram o seu patrimônio em determinado período (CPC 26, 2010).
De acordo com as Leis nº 6.404/76, 11.638/09 e 11.941/09, as principais demonstrações
contábeis exigidas são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo
de Caixa (DFC), Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e Notas Explicativas.
Neste contexto, verifica-se conforme destaca Matarazzo (1997) a importância da análise das
demonstrações, pois essa é uma poderosa ferramenta á disposição dos interesses dos seus

usuários (pessoas físicas e jurídicas) relacionadas à empresa, como acionistas, bancos,
fornecedores, clientes, órgãos governamentais, entre outros.
De acordo com CRUZ et.al, 2011, verificam-se os mais diversos interesses dos analistas sobre
as demonstrações contábeis, e por isso qualquer análise pode seguir duas abordagens
diferentes sendo, a econômica e a financeira. A econômica visa avaliar a capacidade da
empresa em sua geração de resultados (lucros) e sua rentabilidade frentes aos riscos inerentes
á atividade. A abordagem financeira busca avaliar a situação de caixa e a liquidez da empresa,
como também a capacidade na geração e manutenção dos dois indicadores (CRUZ et.al,
2011).
A análise das demonstrações financeiras é fundamentada em cálculos de indicadores contábilfinanceiros extraídos dos relatórios contábeis (balanço patrimonial (BP); demonstração do
resultado do exercício (DRE); demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DMPL);
demonstração de fluxos de caixa (DFC) e a demonstração do valor adicionado (DVA)) que
permitem ao analista extrair tendências e comparar os indicadores com padrões
preestabelecidos. Estes indicadores, a nível introdutório, dividem-se em três principais grupos
de análise, sendo: os índices de estrutura de capitais ou endividamento, os índices de liquidez,
e os índices de rentabilidade (CRUZ et.al, 2011).
Para se avaliar uma empresa por meio de índices é preciso realizar comparações com padrões
existentes para cada indicador que de acordo com Matarazzo (1997) é definido como a
relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras, que visam evidenciar
determinados aspectos da situação econômica ou financeira de uma entidade. Assim, para se
levantar a situação financeira de uma entidade podem ser aplicados os índices de liquidez e
estrutura de capital, enquanto que os índices de rentabilidade evidenciam a situação
econômica da mesma em determinado momento.
Neste presente trabalho, são utilizados os índices de endividamento (estrutura de capital), os
de liquidez, os de rentabilidade. De acordo com Assaf Neto (2003), os indicadores de
estrutura e endividamento são utilizados para mensurar a composição das fontes de recursos
de uma empresa, permitindo visualizar de que forma os recursos de terceiros estão sendo
usados em comparação com o capital próprio. Além disso, fornecem elementos para analisar o
grau de comprometimento da empresa perante seus credores, como também a sua capacidade
de cumprir os compromissos financeiros assumidos a longo prazo.
Os índices de estrutura de capital apresentam a situação do endividamento, relacionando o
capital próprio com o de terceiros, resultando na dependência financeira da empresa com
terceiros. Em outras palavras estes índices, retratam a posição relativa do capital próprio com
relação ao capital de terceiros (IUDICIBUS, 1998). São os seguintes índices: Endividamento
Geral, Composição do Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização
dos Recursos não Correntes.
Os índices de liquidez visam evidenciar a situação financeira da entidade, a qual não deve ser
confundida com a capacidade de pagamento, pois eles não são extraídos do fluxo de caixa.
Estes tipos de índices tentam relacionar os resultados apresentados pelas contas do balanço
patrimonial com o potencial de pagamento das obrigações de uma organização. Geralmente
estes índices relacionam as contas do ativo, vistas pela contabilidade como direitos, com as
contas do passivo, vistas como obrigações (MULLER e ANTONIK, 2008).
Neste sentido, os índices de liquidez evidenciam a gestão da empresa em relação à
administração do seu ciclo financeiro e também das estratégias, as quais são
operacionalizadas de forma eficiente para que a empresa possa saldar todas as suas obrigações

com folga financeira. Os índices de liquidez estão distribuídos em quatro, sendo: Liquidez
Imediata, Liquidez Seca, Liquidez Corrente, Liquidez Geral.
Os índices de rentabilidade demonstram o quanto à empresa remunera o capital investido,
estabelecendo uma relação direta entre as contas da demonstração do resultado do exercício e
do balanço patrimonial. Em linhas gerais, estes índices demonstram o quanto renderam os
investimentos e qual o grau de êxito econômico da empresa e são compreendidos em: Giro do
Ativo, Margem líquida, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido.
3. Procedimentos Metodológicos
A metodologia da pesquisa caracteriza-a como descritiva. Os procedimentos foram realizados
por meio de pesquisa documental com buscas nos sites das empresas e no endereço eletrônico
do Diário Oficial nacional. A abordagem do problema é quantitativa, com o emprego das
fórmulas dos indicadores e de média.
A população da pesquisa é composta pela totalidade das empresas que detém a concessão de
rodovias nos trajetos paranaenses que correspondem a 6 empresas estaduais e 3 federais. A
amostra final deste estudo constitui-se de 3 empresas da malha estadual e 2 empresas da
esfera federal pois as demais empresas não dispuseram os seus demonstrativos financeiros
para o período analisado. Portanto as empresas estaduais são: Econorte, Ecovia e Rodonorte, e
as federais são: Planalto Sul e Régis Bittencourt.
Os indicadores aplicados estão descritos no Quadro 1 com suas respectivas fórmulas e
interpretação
Indicadores
Participação de Capitais
de Terceiros
(Endividamento)
Composição do
Endividamento

Fórmula

Interpretação
Quanto a empresa tomou de capitais de
Capitais de Terceiros / Patrimônio
terceiros para cada R$ 100,00 de capital
Líquido x 100
próprio
Passivo Circulante / Capitais de
Qual o % de obrigações a curto prazo em
Terceiros x 100
relação às obrigações totais.
Quanto a empresa aplicou no Ativo
Imobilização do
(Ativo Não Circulante – RLP) /
Imobilizado para cada $ 100,00 de
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido x 100
Patrimônio Líquido
Imobilização dos
(Ativo Não Circulante – RLP) /
Que percentual dos recursos não correntes foi
Recursos Não Correntes (ELP + Patrimônio Líquido) * 100 destinado ao ativo imobilizado.
Ativo Circulante + RLP
Quanto a empresa possui de ativo circulante
Liquidez Geral
Passivo Circulante + ELP
+ realizável para cada $ 1 de dívida
Ativo Circulante / Passivo
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante
Liquidez Corrente
Circulante
para cada $ 1 de Passivo Circulante
A capacidade de pagamento que a empresa
Liquidez Imediata
Disponível / Passivo Circulante
possui em determinado momento, frente aos
recursos que estão Disponíveis.
Vendas Líquidas
Quanto a empresa vendeu para cada $ 1 de
Giro do Ativo
Ativo
investimento total
Lucro líquido / Vendas Líquidas x Quanto a empresa obtém de lucro para cada $
Margem Líquida
100
100 vendidos
Quanto a empresa obtém de lucro para cada $
Rentabilidade do Ativo
Lucro líquido / Ativo x 100
100 de investimento total
Rentabilidade do
Lucro líquido / Patrimônio
Quanto a empresa obtém de lucro para cada $
Patrimônio Líquido
Líquido x 100
100 de capital próprio investido.
Quadro 1 – Índices de Estrutura de Capital
Fonte: Matarazzo (2003); Hoji (2010); Assaf Neto (2002); Martins; Diniz; Miranda, (2012); Gitman (2010).

O tratamento dos dados contábeis das companhias analisadas foram submetidos aos cálculos
dos indicadores e suas devidas médias para os exercícios de 2010 a 2013.
4 Apresentação e Análise dos dados
4.1 Índices de estrutura de capital (endividamento)
Os índices de estrutura de capital são compreendidos pelos índices de endividamento geral, de
Composição de Endividamento, de Imobilização do Patrimônio Líquido e o de Imobilização
de Recursos Não Correntes que têm como objetivo demonstrar a situação financeira da
empresa no que se refere à obtenção e aplicação dos recursos.
Na Tabelas 1, estão ilustrados os coeficientes dos indicadores de estrutura de capital das
empresas analisadas:

RODONORT
REGIS
PLANALTO
E
BITTENCOURT
SUL

ECOVIA

ECONORTE

Empresa

Índices / ano

2010

2011

2012

2013

Média (%)

Part. Cap. Terceiros

104,64

227,56

199,81

263,97

199,00

Comp. do Endividamento

31,53

17,04

8,17

40,27

24,25

Imobilização PL

188,72

246,50

245,69

314,45

248,84

Imob. Rec. Não Correntes

109,94

85,35

93,24

122,03

102,64

Part. Cap. Terceiros
Comp. do Endividamento
Imobilização PL
Imob. Rec. Não Correntes
Part. Cap. Terceiros
Comp. do Endividamento
Imobilização PL
Imob. Rec. Não Correntes

164,51
75,55
226,70
161,68
553,94
64,39
572,80
192,68

412,99
86,74
391,46
252,93
202,93
18,40
265,01
99,78

119,35
90,68
501,62
451,42
202,80
16,65
283,24
105,28

452,10
94,16
492,47
389,66
303,14
11,00
366,04
98,98

287,24
86,78
403,06
313,92
315,70
27,61
371,77
124,18

Part. Cap. Terceiros

401,17

348,96

333,25

287,89

342,82

Comp. do Endividamento

69,13

19,93

16,78

11,74

29,40

364,48
102,93
208,39
41,44
235,17
105,91

386,44
122,44
215,44
38,39
262,38
114,33

Imobilização PL
409,50
373,96
397,81
Imob. Rec. Não Correntes
182,85
98,56
105,43
Part. Cap. Terceiros
148,28
260,00
245,10
Comp. do Endividamento
30,12
23,26
58,75
Imobilização PL
220,18
319,40
274,78
Imob. Rec. Não Correntes
108,14
106,64
136,63
Tabela 1 – Índices de estrutura de capital (endividamento)

Ao verificar os resultados dos índices do grupo de estrutura de capital das empresas
estudadas, observa-se que o índice de participação de capital de terceiros em todas as
empresas e em todos os anos analisados ficaram acima de 100%. Isso permite inferir que
todas as companhias possuem muita dependência do capital de terceiros para financiar seus
ativos, com destaque a média obtida pela empresa Régis Bittencourt que possuí
aproximadamente 3,5 vezes mais participação de terceiros com relação ao capital próprio
financiando as operações da empresa.
A característica de endividamento das empresas Econorte, Planalto Sul, Regis Bittencourt,
Rodonorte, apresentou-se ao longo dos anos como sendo de longo prazo, com exceção da
empresa Ecovia que de forma crescente de 2010 a 2013 apresentou ao longo destes anos
maior endividamento de curto prazo.

Nos quatro anos analisados as cinco empresas apresentaram todo o valor do seu capital
próprio aplicado em seu ativo imobilizado, em todos os casos além de mostrar que o capital
próprio está aplicado nos ativos fixos, mostra também que todas usam recursos de terceiros
para investir em imobilizados também.
Quando considera-se recursos obtidos de terceiros que são exigidos ao longo prazo, somados
com o capital próprio, na maioria dos anos todas as empresas apresentaram pouco mais de
100%, o que indica que além dos recursos não correntes tem uma parcela pequena do passivo
circulando sendo usado nos investimentos imobilizados das empresas. Uma exceção ao
observado é no ano de 2011, em que as empresas Econorte, Planalto Sul, e Regis Bittencourt
apresentaram índices inferiores a 100%, e em 2013, a empresa Planalto Sul mesmo sendo
inferior a totalidade dos recursos não correntes é muito próximo a 100%.
4.2 Índices de liquidez
Os índices de liquidez visam demonstrar a situação financeira da empresa evidenciando a sua
solidez por meio dos coeficientes que demonstram a potencialidade de pagamento das suas
obrigações (MATARAZZO, 2010).

Índices / ano

2010

2011

2012

2013

Média (%)

Geral

0,15

0,36

0,27

0,19

0,24

Corrente

0,21

0,86

0,47

0,27

0,45

Imediata

0,06

0,47

0,09

0,04

0,17

Geral

0,23

0,29

1,14

0,13

0,55

Corrente

0,22

0,13

0,45

0,12

0,27

Imediata

0,12

0,07

0,16

0,06

0,12

Geral
Corrente
Imediata

0,08
0,12
0,09

0,19
0,78
0,66

0,10
0,36
0,23

0,12
0,82
0,67

0,12
0,52
0,41

Geral

0,23

0,21

0,11

0,08

0,16

Corrente

0,33

0,90

0,51

0,55

0,57

Imediata

0,29

0,78

0,37

0,36

0,45

Geral

0,19

0,16

0,29

0,29

0,23

Corrente

0,56

0,60

0,46

0,69

0,58

Imediata

0,40

0,32

0,31

0,49

0,38

RODONORTE

REGIS
PLANAL
ECOVIA
BITTENCOURT TO SUL

Empresa
ECONORTE

Assim, a Tabela 2 contempla os índices de liquidez geral, corrente e imediata para as
empresas Econorte, Ecovia, Planalto Sul, Regis Bittencourt, Rodonorte, nos anos de 2010 a
2013.

Tabela 2 – Índices de liquidez

Os coeficientes de liquidez indicados na Tabela 2 que indica o quanto que as companhias
poderão dispor de recursos para saldar com suas obrigações de curto e longo prazo, como por
exemplo, a liquidez geral que reúne todos os valores do ativo circulante e do ativo realizável a
longo prazo em confronto com os valores do passivo circulante e passivo exigível a longo
prazo, demonstrou uma baixa capacidade de liquidez geral das cinco empresas analisadas.

Ressalta-se que somente a Ecovia em 2012 teve índice de 1,14, ou seja em cada uma unidade
monetária em dívidas de curto e longo prazo, possuía capacidade de saldar tudo e ainda
restava 0,14 centavos, porém voltou a apresentar índice baixo em 2013.
Quando há confronto somente dos recursos de curto prazo para saldar as dívidas com terceiros
também de curto prazo, os índices apresentaram-se melhor do que na liquidez geral. A
empresa Rodonorte apresentou melhor média dos quatro anos, com 0,58, sendo em 2013 de
0,69 e pior em 2012 de 0,46. Isto indica que em média a empresa apresentou no ativo
circulante 58% de recursos para saldar a totalidade de obrigações circulantes.
Por sua vez, os piores índices foram da Ecovia que apresentou em 2010 percentual de 0,23;
em 2011 valor de 0,13; em 2012 coeficiente de 0,45; e em 2013 foi 0,12. A média foi de 0,27,
indicando que a cada uma unidade monetária de dívidas de curto prazo, tinha capacidade em
saldar 0,27 centavos.
Já para o índice de liquidez imediata que revela o percentual das dívidas de curto prazo em
condições de serem liquidadas imediatamente com recursos em caixa e bancos, a empresa
Econorte apresentou uma média de 0,12 considerado um quociente baixo, e a Regis
Bittencout com a melhor média de 0,45.
4.3 Índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade objetivam mensurar o retorno do capital investido e identificar os
fatores da rentabilidade obtida pelos investimentos (MATARAZZO, 2010). Deste grupo
foram analisados os seguintes índices: (i) giro do ativo que evidencia quantas vezes a empresa
recuperou o valor de seu ativo por meio de vendas em um período de um ano; (ii) a margem
líquida que mede a porcentagem de cada unidade monetária de venda que restou, depois da
devolução de todas as despesas, inclusive o imposto de renda; (iii) o índice de rentabilidade
do ativo que evidencia a parcela de lucros que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de
investimento total e por fim, e (iv) o índice de rentabilidade do patrimônio líquido que mede o
retorno obtido sobre o investimento dos proprietários da empresa.
As Tabela 3 evidencia os índices do grupo rentabilidade e a média destes no período de 2010
a 2013 para todas as empresas analisadas:

REGIS
PLANALTO
BITTENCO
SUL
URT

ECOVIA

ECONORTE

Empresa

Índices / ano
Giro do Ativo
Margem Liquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do PL
Giro do Ativo
Margem Liquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do PL
Giro do Ativo
Margem Liquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do PL
Giro do Ativo

2010
0,52
12,44
6,43
13,16
1,50
27,03
40,62
151,24
0,63
1,94
1,21
8,70
0,58

2011
0,52
10,27
5,32
13,69
1,39
29,81
41,54
152,00
0,66
1,86
1,22
4,66
0,62

2012
0,60
18,11
10,78
33,76
1,32
30,29
40,12
229,80
0,52
-3,88
-2,01
-6,07
0,50

2013
0,68
14,46
9,85
32,35
1,27
26,45
33,57
198,31
0,39
-2,96
-1,15
-4,03
0,41

Média (%)
0,55
13,61
7,51
20,20
1,37
28,40
38,96
182,84
0,55
-0,76
-0,18
0,82
0,53

Margem Liquida

11,18

11,04

9,38

6,47

9,52

Rentabilidade do Ativo

6,48

6,80

4,65

2,64

5,14

RODONORTE

Rentabilidade do PL

33,20

31,92

20,48

10,74

24,09

Giro do Ativo

0,66

0,72

0,84

0,95

0,79

35,84
33,89
110,41

33,71
27,03
83,42

Margem Liquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do PL

25,95
35,97
37,06
17,00
26,07
31,14
37,36
76,24
109,66
Tabela 3 – Índices de rentabilidade

Ao observar a Tabela, tendo em vista que o índice de margem líquida visa revelar o sucesso
da empresa em termos de lucratividade sobre as vendas ou prestação de serviços, mensurando
o percentual líquido que a mesma consegue obter em relação ao seu faturamento, verificou-se
que dentre todas as companhias somente a Planalto Sul apresentou desempenho negativo nos
anos de 2012 e 2013. A empresa com melhor desempenho sobre as vendas foi a Rodonorte
com média de margem líquida de 33,71% do faturamento. Já a empresa Ecovia apresentou
melhor retorno sobre o patrimônio líquido, trazendo em todos os anos mais de 100% de
rentabilidade, seguido da Rodonorte com média de 83,42%.
5 Considerações Finais
No cenário econômico brasileiro, constatou-se que foram vários os fatores que influenciaram
na concessão de serviços publicos à empresas privadas, e um destes exemplos são as
concessões rodoviárias. Com isso, este setor foi beneficiado pela boa fase que a economia
brasileira presenciou nas últimas décadas.
Deste modo o presente estudo tomou em consideração as demonstrações financeiras
representadas pelo balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício das
empresas do setor de concessionárias de rodovias do Estado do Paraná no período de 2010 a
2013. Os métodos utilizados foram à análise por meio dos principais índices de estrutura de
capital (endividamento), liquidez e rentabilidade.
Com vistas a atender os objetivos desse estudo, após obtidas todas as informações
necessárias, foram aplicadas os índices dos grupos de endividamento, liquidez e rentabilidade.
Assim, ao verificar detalhadamente os resultados individuais de cada entidade pode-se
constatar que na análise dos coeficientes de estrutura de capital quando analisadas em
conjunto conforme o resultado apresentado, verificou-se que às empresas que mais recorreram
a capitais de terceiros para investir em seus ativos foram a Régis Bittencourt e a Planalto Sul.
Entretanto todas as empresas analisadas aplicaram um volume de recursos além do capital
próprio, mostrando-se assim todas acima de 100%.
Em relação aos resultados do índice composição do endividamento que indica quanto da
dívida total da empresa deverá ser pago a curto prazo, isto é, as obrigações a curto prazo
comparadas com as totais, verificou-se que a empresa que mais refletiu endividamento a curto
prazo foi a Ecovia com 86,78%. As demais empresas apresentaram resultados todos abaixo de
50%, significando, ou identificando nas demonstrações financeiras que sua composição de
dívidas eram mais a longo prazo.
A empresa Econorte apresentou os menores coeficientes de imobilização do patrimônio
líquido, finalizando o período analisado com uma média de 248,84%. Este resultado
demonstra que a empresa aplicou todos os recursos do patrimônio líquido em seu ativo
permanente não sobrando nada para aplicar no ativo circulante. Em conseqüência disso, a
empresa evidencia considerável dependência de capitais de terceiros para o financiamento do
seu ativo circulante, revelando assim um desequilíbrio entre as fontes de recursos de terceiros

e suas aplicações na empresa. Entretanto, vale ressaltar que as outras empresas analisadas
apresentaram coeficientes ainda maiores que a Econorte, como por exemplo da Ecovia com a
maior média, 403,06%.
Em relação aos indicadores de liquidez geral, corrente e imediata abordadas para o período de
2010 a 2013, as melhores médias são do índice de liquidez corrente que variaram entre 0.27
(Ecovia) e 0.58 (Rodonorte). Estes resultados, portanto de acordo com a interpretação
literária, demonstram que todas as empresas analisadas não possuem capacidade total de
pagamento das suas exigibilidades de curto prazo.
Como limitação desta pesquisa, salienta-se a não adoção de todas as empresas que possuem
concessão no território paranaense por falta de disponibilidade das informações. Entretanto,
diante da importância do desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao campo das análises
de balanço, como sugestão para futuras pesquisas, pode-se investigar as relações do valor
econômico agregado (EVA) com a rentabilidade destas empresas em um período de
abrangência maior.
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