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RESUMO 

 

 

Nesta dissertação foi analisada se há uma relação significante entre estruturas de 

governança (estrutura e composição de conselho) e financial distress. Este trabalho 

focou neste tema porque os estudos acadêmicos em governança corporativa e sua 

relação com financial distress ainda são pouco explorados.  Além disso, o tema tem 

relevância no mundo corporativo, pois entender quais estruturas e composições de 

conselho seriam mais eficientes para evitar financial distress é interessante para 

diversos stakeholders, principalmente para os acionistas e os credores. 

 

Para verificar a existência dessa relação, foram utilizados dados de empresas 

brasileiras de capital aberto e foram desenvolvidos modelos logit de financial 

distress. Sendo a variável resposta financial distress, partiu-se de um modelo base 

com variáveis financeiras de controle e, por etapas, foram adicionadas novos 

determinantes e combinações dessas variáveis para montar modelos intermediários. 

Por fim, o modelo final contou com todas as variáveis explicativas mais relevantes. 

As variáveis de estudo podem ser classificadas em variáveis de estrutura de 

governança (DUA, GOV e COF), qualidade do conselho (QUA) e estrutura de 

propriedade (PRO1 e PRO2). Os modelos base utilizados foram: Daily e Dalton 

(1994a) e um próprio, desenvolvido para modelar melhor financial distress e sua 

relação com as variáveis de estrutura de governança.  

 

Nos diversos modelos testados foram encontradas relações significativas no 

percentual de conselheiros dependentes (GOV), percentual de conselheiros da elite 

educacional (QUA), percentual de ações discriminadas (PRO1) e percentual de 

ações de acionista estatal relevante (PRO2). Portanto, não se descartam as 

hipóteses de que mais conselheiros dependentes, menos conselheiros da elite 

educacional e estrutura de  propriedade menos concentrada contribuem para uma 

situação de financial distress futura. Entretanto, as variáveis dummy de dualidade 

(DUA) e de conselho fiscal (COF) não apresentaram significância estatística. 

 

Palavras-chave: Governança corporativa, Estrutura e composição de conselho de 

administração, Financial distress.   
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ABSTRACT 

 

 

In this master’s thesis it was analyzed if there is a significant relationship among 

governance structures (structure and board composition) and financial distress. This 

essay focused on this issue because academic studies in corporate governance and 

its relation to financial distress are still largely unexplored. In addition, the topic has 

relevance in the corporate world, since understanding which board structures and its 

compositions would be more efficient to avoid financial distress is attractive for many 

stakeholders, mainly for shareholders and creditors. 

 

To check the existence of this relationship, it was used data from Brazilian public 

companies and logit models of financial distress were developed. With financial 

distress as response variable and starting from a base model with financial control 

variables, new determinants and combinations of these variables were added step by 

step to set up intermediate models. At last, the final model included all relevant 

explanatory variables. The variables can be classified into governance structure 

variables (DUA, GOV and COF), board quality (QUA) and ownership structure 

(PRO1 and PRO2). The following base models were used: Daily and Dalton (1994a) 

and an own model, which was developed to model better financial distress and its 

relation to the governance structure variables. 

 

In several tested models, significant relationships were found in the percentage of 

dependent directors (GOV), percentage of education’s elite directors (QUA), 

percentage of discriminated stock (PRO1) and percentage of relevant state stock 

ownership (PRO2). Hence, the hypothesis that more dependent directors, less 

education’s elite directors and less concentrated ownership structures contribute to a 

future financial distress situation cannot be rejected. On the other hand, in dummy 

variables as duality (DUA) and supervisory board (COF) were not found statistical 

significance. 

 

 

Keywords: Corporate governance, Board structure and composition, Financial 

distress  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O declínio das empresas é tema de interesse amplo, tanto de acadêmicos como de 

stakeholders (acionistas, credores, fornecedores, empregados e sociedade). Este 

interesse provém das graves consequências em cadeia que uma empresa com 

dificuldades financeiras pode provocar a todos seus stakeholders. 

 

Grande parte do declínio das empresas está relacionada ao seu risco idiossincrático 

e à gestão de seus administradores. Além disso, o declínio de empresas relacionado 

aos escândalos de governança corporativa pós-2008, que inclusive resultaram em 

falência de algumas dessas empresas, colocam o tema em evidência conforme 

apontado por Silveira (2010). 

 

Logo, dado o contexto, essa dissertação tem como objetivo estudar a relação entre 

estruturas de governança corporativa de empresas brasileiras e financial distress. 

Para checar se existe uma relação estatisticamente significante serão apresentados 

modelos que usam regressão logística, cuja variável dependente é financial distress 

e cujas variáveis independentes podem ser divididas em variáveis de estrutura de 

governança, qualidade do conselho, estrutura de propriedade e indicadores 

financeiros.  

 

O problema de pesquisa e os modelos utilizados neste trabalho foram inspirados em 

Daily e Dalton (1994a), que estudaram essa relação em empresas americanas e 

encontraram evidências de que estruturas de governança mais dependentes, com 

menor qualidade em seu conselho e estruturas de propriedade menos concentradas 

estão relacionadas a maior incidência de falência. 

 

O conceito aqui empregado de estrutura de governança corporativa segue diversos 

autores do assunto (Daily e Dalton, 1994a; Daily e Dalton, 1994b; Daily, Johnson e 

Dalton, 1999) e seria a forma pela qual o conselho de administração de uma 

empresa é constituído: 
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a) Dualidade: ocorre quando o Presidente Executivo, comumente denominado 

CEO (Chief Executive Officer), e Presidente do conselho de administração 

são a mesma pessoa; 

b) Dependência do conselho: mensuração de conselheiros que não são 

independentes (critérios detalhados serão tratadas na subseção 3.2.2); 

c) Conselho fiscal: está presente em empresas com este órgão instaurado. Não 

foi abordado na pesquisa dos autores supra citados e é um mecanismo de 

controle peculiar do Brasil, segundo Silveira (2010). 

 

O conceito utilizado neste trabalho de financial distress, por sua vez, é caracterizado 

por empresas em dificuldades de honrar seus compromissos bancários, em um 

estágio prévio ao da falência conforme Platt e Platt (2012). 

 

A pesquisa acadêmica em estruturas de governança corporativa é um tema 

abordado de forma recorrente internacionalmente (Mizruchi, 1983; Cochran, Wood e 

Jones, 1985; Dalton e Kesner, 1987; Baysinger e Hoskisson, 1990; Judge e 

Zeithaml, 1992; Stearns e Mizruchi, 1993; Daily, Johnson e Dalton, 1999; Daily, 

Dalton e Cannella, 2003; Krause, Semadeni e Cannella, 2014) e com publicações 

brasileiras também (Carvalho, 2002; Black, Carvalho e Gorga, 2010). Também são 

comuns a pesquisa em modelos previsão de falência, tanto internacionalmente como 

no Brasil (Altman, 1968; Mossman et al., 1998; Sanvicente e Minardi, 1998; Horta, 

Alves e Carvalho, 2014). 

 

No entanto, são menos comuns os estudos de estrutura de governança corporativa 

em situações de falência (Hambrick e D’Avenni 1992; Daily e Dalton, 1994a; Ciampi, 

2015) e financial distress (Platt e Platt, 2002; Platt e Platt, 2006; Li, Wang e Deng, 

2008; Salloum, Azoury e Azzi, 2013). No Brasil, em pesquisa bibliográfica feita não 

foram encontrados trabalhos que abordam especificamente deste tema. Portanto, 

enxerga-se que há oportunidade nessa área de pesquisa, alinhado a Daily, Dalton e 

Cannella (2003) que apontam o tema como um dos mais promissores em 

governança corporativa. 

 

Este trabalho está estruturado em cinco seções, já contando com esta primeira 

seção introdutória. Na seção 2 será abordado o referencial teórico necessário para a 
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compreensão do tema e embasamento para os modelos desenvolvidos (teoria de 

agência, estrutura de propriedade, governança corporativa e financial distress), além 

de formalmente definir-se as hipóteses de pesquisa.  

 

Na seção 3 será discutida a metodologia de desenvolvimento dos modelos, 

começando pelos critérios da amostra utilizada, seguido dos critérios de coleta de 

dados e as definições e operacionalização das variáveis testadas. Ao final, serão 

apresentados a técnica de regressão utilizada, os modelos por etapas e o método 

para escolha do modelo final próprio.  

 

Na seção 4 serão apresentados os resultados e os confrontaremos com as 

hipóteses inicialmente colocadas, além de compará-los com os resultados 

esperados segundo outros trabalhos já desenvolvidos.  

 

Por fim, na seção 5 será apresentado um resumo do que foi desenvolvido na 

dissertação e serão discutidos os resultados e as hipóteses testadas. Nesta última 

seção, serão abordados ainda as contribuições do trabalho, suas limitações e 

futuras recomendações desta linha de pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Para ajudar a responder o problema de pesquisa levantado, esta seção visa expor 

diversos pontos de referencial teórico que embasarão a questão da estrutura de 

governança corporativa no contexto de financial distress. 

 

Portanto, será abordada na subseção 2.1 a teoria de agência, que é a base teórica 

mais comum para explicar os conflitos entre acionistas e administradores, além de 

utilizada também para explicar a preferência por estruturas mais independentes de 

conselho. Será comentada também sobre a stewardship theory que é uma teoria 

que contrapõe a de agência, defendendo a preferência por estruturas mais 

dependentes de conselho.  

 

Na subseção 2.2 serão expostas as teoria relacionadas à estrutura de propriedade, 

as quais sustentam que empresas com estruturas mais concentradas de controle 

têm menos problemas de agência.  

 

Na subseção 2.3 será abordado o tema de governança corporativa, explicitando o 

papel do conselho de administração, detalhando-se quais estruturas de conselho 

são preferíveis segundo as teorias apresentadas (agência e stewardship) e os 

resultados dos estudos de estrutura de conselho e performance. Como esta 

dissertação visa estudar empresas brasileiras, será exposto também as publicações 

deste tema no Brasil. 

 

Por fim, na subseção 2.4 será tratada a questão da estrutura de governança 

corporativa e financial distress, já com todo o referencial teórico necessário 

previamente tratado. Nesta subseção, ainda, serão formalizadas as hipóteses de 

pesquisa a serem testadas. 
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2.1 Teoria de agência 

 

 

A teoria de agência é a base da fundamentação teórica utilizada nessa dissertação 

para explicar a preferência por estruturas mais independentes de conselho de 

administração. Diversos autores utilizaram este embasamento ao estudar a questão 

de estrutura de governança e falência/financial distress (Daily e Dalton, 1994a; Daily 

e Dalton, 1994b; Li, Wang e Deng, 2008; Platt e Platt, 2012). Segundo Daily, Dalton 

e Cannella (2003) estruturas de conselho mais independentes resolveriam melhor os 

problemas de agência. 

 

Dado a importância dessa teoria, vale conceituá-la de forma mais detalhada. Berle e 

Means (1968) em trabalho seminal, trataram da Teoria de Agência em uma 

abordagem mais moderna. Mesmo sem utilizar o termo “agência” de forma explícita, 

o tema principal tratado pelos autores foi o divórcio entre a propriedade e o controle, 

em um cenário de tendência crescente de empresas de controle pulverizado. Isso 

implicaria, segundo os autores, em uma nova forma de organização econômica da 

sociedade e possibilidade de interesses divergentes entre administradores (diretores 

e conselheiros) e proprietários. 

 

Jensen e Meckling (1976) definiram a relação de agência como um contrato entre o 

principal e o agente, o qual o primeiro delega autoridade e poder de decisão ao 

segundo para executar atividades em seu nome. Dado que ambos procuram 

maximizar suas utilidades, nem sempre o agente tomará decisões nos melhores 

interesses do principal. Trata-se de uma visão a qual o administrador (agente) 

atende a interesses próprios. 

 

Para limitar essas divergências o principal pode estabelecer incentivos aos agentes, 

mas isso implicaria em custos de agência. Segundo os autores definem, os custos 

de agência são a soma dos gastos do monitoramento do agente pelo principal, as 

compensações (pecuniárias e não-pecuniárias) ao agente pelo cumprimento dos 

objetivos do principal e a perda residual (decorrente das divergências entre principal 

e agente que acarretam em perda de patrimônio). 
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A organização é definida, segundo Fama e Jensen (1983), como um conjunto de 

contratos (escritos e não escritos) e o problema de agência surge pois há custos 

tanto na elaboração como na imposição destes contratos. Shleifer e Vishny (1997) 

apontam que idealmente os administradores e os financiadores de recursos 

assinariam um contrato completo, que especificaria exatamente o que o 

administrador faria e como o lucro seria alocado em todas as circunstâncias 

possíveis. No entanto, criar um contrato ideal como este não é viável. Deste 

problema surge a questão do direito de controle residual, o qual administradores e 

financiadores devem lidar.  

 

Assim sendo, como lidar com o problema de agência? Fama e Jensen (1983) 

descrevem o processo decisório de uma organização em quatro etapas: iniciação, 

ratificação, implementação e monitoramento. As etapas de iniciação e 

implementação podem ser agrupadas como decisões de gestão e as de ratificação e 

monitoramento como decisões de controle. Logo, o conselho de administração teria 

como papel mais importante as decisões de controle (ratificar e monitorar) para 

contornar os problemas de agência entre administradores e acionistas. 

 

Essa dissertação adota a teoria de agência como principal embasamento teórico 

para a preferência por estruturas independentes mas, no entanto, há outra linha 

teórica que defende o oposto, que é a stewardship theory. Vale conceitua-la pois 

será mencionada em subseção seguinte. Davis, Schoorman e Donaldson (1997) 

contextualizam que a teoria de agência se baseia na figura do homo-economicus, 

que é individualista, oportunista e que age segundo interesses próprios. Contudo, a 

stewardship theory tem como modelo um indivíduo que maximiza sua utilidade com 

um comportamento de beneficiamento coletivo. De acordo com esta teoria, o 

administrador procura atingir os objetivos da organização por seu comportamento 

cooperativo e, consequentemente, serão beneficiados tanto acionistas controladores 

como minoritários. 

 

Além disso, os autores apontam a questão da motivação como maior ponto de 

distinção entre as duas teorias (agência e stewardship). A teoria de agência foca em 

fatores extrínsecos, tais quais recompensas tangíveis (com valor de mercado) 

enquanto que stewardship theory foca em recompensas intangíveis, tais quais a 
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auto-realização, a auto-eficácia e os sentimentos pautados por propósito. 

Consequentemente, segundo essa linha teórica são preferíveis estruturas de 

conselho mais dependentes. 

 

 

2.2 Estrutura de propriedade 

 

 

A estrutura de propriedade é uma característica que estará presente nos modelos 

dessa dissertação. Espera-se que com estruturas de propriedade mais concentradas 

e maior participação acionária de administradores, conforme teoria de alinhamento 

de interesses, os problemas de agência sejam reduzidos (Daily, Dalton e 

Rajagopalan, 2003; Donker, Santen e Zahir, 2009). As participações suficientemente 

altas são justamente o incentivo que estes acionistas têm para serem mais ativos 

em monitorar as decisões e comportamento dos administradores, conforme 

apontado por Daily, Dalton e Rajagopalan (2003). 

 

Sofisticando o ponto levando anteriormente, Jensen e Meckling (1976) propuseram a 

teoria de estrutura de propriedade da firma, pela qual demonstram que há um nível 

ótimo de estrutura de propriedade (participação acionária do administrador-

proprietário contra a participação de qualquer um fora da firma) que minimiza os 

custos de agência. Neste caso foram levados em consideração tanto os custos de 

agência do equity como os custos de agência da dívida para determinar essa razão 

ótima. Em outras palavras, o aumento da participação acionária dos administradores 

cria um trade-off entre o alinhamento de interesses e o efeito de acomodação dos 

administradores-proprietários. Este último efeito é mais conhecido como 

entrenchment effect, que se caracteriza pelo benefício próprio dos proprietários-

administradores às custas dos investidores externos (Claessens et al., 2002; Yu, 

Sopranzetti e Lee, 2012). 

 

Com a importância dessa questão surgiram algumas linhas de estudo as quais 

analisaram a questão de estrutura de propriedade e estruturas de governança 

corporativa, com alguns enfoques: 
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a) performance (Short e Keasey, 1999; Dalton et al., 2003; Yu, Sopranzetti e 

Lee, 2012); 

b) financial distress (Donker, Santen e Zahir, 2009; Fan, Huang e Zhu, 2013).  

 

Short e Keasey (1999) conduziram estudo no Reino Unido para verificar o 

alinhamento de interesses entre os administradores e acionistas, através da análise 

de relação entre posse de ações pelos administradores e a performance da 

empresas. Os autores encontraram resultados diferentes de estudos similares 

conduzidos nos Estados Unidos, onde há alinhamento para baixo e alto nível de 

posse de ações pelos administradores, sendo que no nível intermediário não há 

mudanças. Os resultados diferem por esse nível intermediário ser mais alto no caso 

britânico. 

 

Yu, Sopranzetti e Lee (2012) estudaram a questão do alinhamento de interesses 

entre administradores e acionistas para empresas não financeiras em Taiwan. 

Adicionaram ao estudo, no entanto, a quantidade de relações bancárias. Encontram 

evidências que dão suporte a relação côncava entre posse de ações pelos 

administradores e performance da empresa. Quanto à relação bancária, puderam 

notar que quanto se aumenta a quantidade de bancos, diminui-se a performance da 

empresa. Isso foi atribuído a um problema de ineficiência de monitoramento devido 

ao problema de carona. Além disso, relataram um efeito de substituição entre o 

impacto de posse de ação dos administradores e monitoramento externo bancário. 

 

Donker, Santen e Zahir (2009) estudaram a influência da estrutura de propriedade e 

a probabilidade de uma empresa entrar em financial distress, analisando empresas 

listadas da Holanda. Encontram evidências de que empresas com níveis maiores de 

posse de ações pelos administradores têm menores chances de sofrer financial 

distress. Essa evidência está em acordo com a teoria de alinhamento entre 

administradores e acionistas. Também encontraram indícios que grandes acionistas 

externos reduzem a probabilidade de financial distress, mas não encontraram o 

mesmo para investidores institucionais. 

 

Fan, Huang e Zhu (2013) investigaram os efeitos de fatores institucionais e estrutura 

de propriedade na recuperação de empresas que passaram por financial distress na 
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China. Descobriram que empresas com maiores níveis de posse de ações pelo 

Estado e pior efetividade de governança tinham chances menores de se recuperar 

de um situação de financial distress. 

 

 

2.3 Governança corporativa 

 

 

A governança corporativa é um dos principais tópicos abordados nessa dissertação. 

Uma definição mais geral de governança corporativa de Daily, Dalton e Cannella 

(2003) seria que ela é a alocação de recursos organizacionais para a resolução de 

conflitos dos inúmeros participantes da organização. Para Shleifer e Vishny (1997) a 

governança corporativa lida com as maneiras as quais as fontes de financiamento 

das empresas (acionistas, credores, etc.) garantem o recebimento do retorno dos 

seus investimentos. Silveira (2010), por sua vez, a define como conjunto de 

mecanismos que procuram assegurar que as decisões corporativas sejam tomadas 

com a finalidade de maximização de geração de valor de longo prazo para o 

negócio.  

 

Detalhando a definição de Silveira (2010), estes mecanismos de governança são de 

incentivo e de controle, classificados como internos ou externos. Fazem parte dos 

mecanismos internos o conselho de administração, os sistemas de remuneração, 

sistemas de controles internos, auditoria e a estrutura de propriedade. Compõem os 

mecanismos externos o mercado de aquisições hostis, a proteção legal aos 

investidores, mercado de trabalho e de produtos competitivos e os relatórios 

contábeis fiscalizados por agentes do mercado. Nessa dissertação focaremos nos 

mecanismos internos, com exceção dos sistemas de remuneração que não serão 

abordados nesse trabalho. 

 

Silveira (2010) ainda coloca que os mecanismos de governança devem estar 

presentes em todas as companhias dado os três problemas potenciais da cúpula 

corporativa: conflito de interesses, limitações técnicas e vieses cognitivos. A base 

teórica mais frequentemente para discutir o conflito de interesses e utilizada nos 
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estudos de governança corporativa é o de teoria de agência. Jensen e Meckling 

(1976) haviam teorizado as diferenças de incentivos que os administradores-

proprietários têm quando concentram a totalidade do equity e quando o 

compartilham com outros acionistas. Quando a empresa é administrada apenas pelo 

proprietário, todas as decisões visam a maximização de sua utilidade e levam em 

consideração os retornos pecuniários e também as questões não-pecuniárias. 

Quando o administrador-proprietário compartilha o equity com investidores externos, 

ele arcará apenas com uma parte dos gastos não-pecuniários mas continuará 

usufruindo dos benefícios dos mesmos em sua totalidade. Então como garantir que 

os administradores representem os interesses de todos os acionistas? A governança 

corporativa visa lidar com este conflito de interesses. 

 

O problema de pesquisa dessa dissertação estuda a estrutura e a composição do 

conselho de administração como instrumento de aplicação da governança 

corporativa. A seguir, portanto, serão apresentadas algumas discussões importantes 

como o papel do conselho, sua estrutura, alguns estudos de performance da 

empresa (dado sua estrutura de conselho) e a governança corporativa no Brasil. 

 

 

2.3.1 Papel do conselho de administração 

 

 

O conselho de administração tem protagonismo na resolução de conflitos de 

interesses entre os diferentes acionistas e os executivos pois, em seu papel estão as 

decisões de controle. Segundo Fama e Jensen (1983), elas podem ser divididas em: 

a) Ratificação: que seria a escolha de quais iniciativas serão implementadas;  

b) Monitoramento: que engloba a mensuração da performance dos executivos e 

implementação de regras de remuneração; 

c) Contratação e demissão dos executivos. 

 

Há outras abordagens teóricas que complementam a visão de controle do conselho 

anteriormente citado, sendo uma das mais relevantes a teoria de dependência de 

recursos. Hillman, Withers e Collins (2009) ressaltam a influência e restrições que 
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fatores externos causam nas empresas. Mesmo assim, os administradores podem 

agir de modo a reduzir a dependência e incerteza provenientes do ambiente. Logo, 

Pfeffer and Salancik (2003) trouxeram abordagens adicionais quanto ao papel do 

conselho de administração. Ele seria responsável, portanto, em trazer quatro 

benefícios à organização: 

a) informação na forma de recomendações e conselho; 

b) acesso à canais de informação entre a firma e o ambiente; 

c) acesso preferencial à recursos; 

d) legitimidade. 

 

Dada a relevância do conselho de administração em todos estes papéis, outra 

pergunta importante a ser feita seria: Qual seria a melhor estrutura e composição de 

conselho de administração que atenderia aos interesses de todos os acionistas? 

 

 

2.3.2 Estrutura e composição de conselho 

 

 

Grande parte da pesquisa em estruturas de governança corporativa focaram e se 

embasaram no conflito de interesses entre administradores e acionistas. A maior 

parte destes estudos defendem uma supervisão dos executivos de forma mais 

independente, como apontaram Daily, Dalton e Canella (2003). 

 

Complementando ao ponto anterior, os autores descreveram que a governança 

corporativa vem ganhando relevância ao longo das últimas décadas e o ativismo dos 

acionistas tem influência nesta mudança. Eles buscam proteção de seus interesses 

pressionando os administradores a adotarem práticas como maior número de 

conselheiros independentes no conselho de administração, separação da posição de 

CEO e presidente do conselho, limites de idade e regras de compensação. 

 

As estruturas de governança corporativa tratadas nessa dissertação se referem à 

forma como o conselho de administração é constituído. Mais especificamente serão 

avaliados quanto aos seguintes aspectos: 
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a) dualidade; 

b) dependência do conselho; 

c) conselho fiscal. 

 

A dualidade é uma característica que pode estar presente em estruturas de conselho 

e ela ocorre quando o presidente executivo (CEO) e o presidente do conselho são a 

mesma pessoa. Finkelstein e D’Aveni (1994) fez uma analogia a dualidade como 

uma espada de dois gumes, sendo que de um lado pode isolar o CEO quanto a um 

monitoramento efetivo do conselho mas do outro lado pode estabelecer uma 

unidade de comando sem ambiguidade quanto à liderança e tomada de decisões. 

Krause, Semadeni e Cannella (2014) apontam que as consequências diretas da 

dualidade são de que ela reflete menor o monitoramento por parte do conselho de 

administração e dá maior poder ao CEO. A preferência por estruturas de conselho 

sem dualidade é suportada pela teoria de agência. 

 

A dependência do conselho foi definida de diversas formas na literatura de estrutura 

de governança. Para maiores detalhes da operacionalização dessa variável na 

literatura, consultar Daily, Johnson e Dalton (1999). Nessa dissertação foi utilizada a 

definição de Daily e Dalton (1994a) que caracteriza conselheiro dependente 

(afiliado) segundo três aspectos: 

a) órgão regulador que definirá as características; 

b) conselheiros que também são executivos; 

c) conselheiros que assumiram na mesma data ou após o CEO atual. 

 

Independente do critério adotado de dependência do conselho, Daily, Dalton e 

Cannella (2003) comentam que, segundo a teoria de agência, o conflito de 

interesses entre gestores e acionistas seria melhor resolvido por formas mais 

independentes de controle e supervisão destes gestores. Portanto, é preferível, 

estruturas de governança menos dependentes, com conselho predominantemente 

externo (não afiliados ao CEO). Essa preferência segue a mesma lógica da 

apresentada anteriormente em relação às estruturas sem dualidade, também sendo 

suportada pela teoria de agência.  
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Reforçando os argumentos de preferência por estruturas mais independentes: 

 

Os conselheiros independentes, por não terem nenhum vínculo especial com 
executivos ou acionistas relevantes (ou outros conflitos de interesses), estariam 
mais bem posicionados para tomar decisões imparciais visando ao melhor 
resultado de longo prazo da companhia. Como resultado, praticamente todos os 
documentos de governança recomendam uma substancial proporção de membros 

independentes nos conselhos, idealmente compondo a maioria do órgão. (Silveira, 
2010, p. 262). 

 

Nessa dissertação também será avaliado o conselho fiscal, que segundo Black, 

Carvalho e Gorga (2010) é um órgão substituto do comitê de auditória, muitas vezes 

não presente em empresas brasileiras. Segundo o autor, o conselho fiscal tem poder 

extensivo e mais independente na fiscalização dos relatórios financeiros da 

empresa. Outra característica peculiar é referente a representatividade, dado que 

acionistas preferencias (sem direito a voto) têm o direito de eleger um membro do 

conselho fiscal e acionistas ordinários minoritários (com direito a voto) com pelo 

menos 10% de participação também. Dado essa vocação de monitoramento e a 

natureza mais independente conselho fiscal, é esperado que a teoria de agência 

suporte e tenha preferência pela existência deste órgão. 

 

Apesar dos argumentos expostos, é importante comentar que não há unanimidade 

em relação a teoria de agência e a preferência por estruturas mais independentes de 

conselho. Nessa linha alternativa, Davis, Schoorman e Donaldson (1997) apontam 

que, segundo a stewardship theory, a autonomia do administradores deveria ser 

estendida e o controle diminuído pois seriam mais produtivo. Logo, segundo este 

embasamento teórico é preferível a dualidade e estruturas de conselho dominadas 

por conselheiros-executivos, dado que são valorizadas as estruturas que facilitam e 

dão mais poder, ao invés daquelas que monitoram e controlam. Mesmo não sendo 

unanimidade, a maioria dos estudos de estrutura de governança corporativa seguem 

a abordagem teórica de agência, a qual estruturas independentes de governança 

lidam melhor com os problemas de agência e trazem benefícios superiores aos 

acionistas. Seria racional, portanto, verificar essas evidências diretamente na 

performance das empresas, como apontaram Daily, Dalton e Cannella (2003).  
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As evidências encontradas em diversos estudos publicados, no entanto, apontam 

resultados ora a favor de estruturas mais independentes de governança, ora a favor 

de estruturas mais dependentes, suportadas pela teoria de agência e stewardship 

respectivamente (Dalton et al., 1998; Daily, Dalton e Cannella, 2003). Dalton et al.  

(1998) conduziram uma meta-análise de 54 estudos de composição de conselho e 

31 estudos de estrutura de liderança (dualidade), relacionando-os com a 

performance financeira. Verificou-se pouca evidência de uma relação sistemática 

entre estruturas de governança e performance financeira. Como explicado pelos 

autores, a meta-análise é uma técnica estatística que permite a agregação dos 

resultados utilizando diversos estudos para obter uma estimativa da real relação de 

duas variáveis de interesse na população (para detalhamento do método consulte 

Hunter e Schmidt, 1990). 

 

Com os resultados apresentados, Dalton et al. (1998) não apresentaram otimismo 

quanto a estudos futuros que verificam o tema de estrutura de conselho/liderança e 

performance financeira, de forma mais geral. Forbes e Milliken (1999) sugeriram 

também que o efeito de estrutura de conselho sobre a performance da empresa 

talvez não seria tão simples e direto, quanto os estudos passados presumiram. Mas, 

pelo contrário, essa relação seria complexa e indireta. 

 

Em todos estes anos de estudo de governança corporativa e estrutura de conselho, 

um dos aprendizados mais relevantes é de que não há uma perspectiva teórica que 

se sobrepõe a outra sempre. As relações organizacionais são complexas e a teoria 

de agência não consegue explicar tudo por si só. A questão aqui é analisar 

problemas de pesquisa mais específicos e aplicar a teoria mais adequada, com uma 

abordagem multi-teórica (Lynall, Golden e Hillman, 2003; Daily, Dalton e Cannella, 

2003). Daily, Dalton e Rajagopalan (2003) apontam a tendência de abordagens 

multi-teóricas e Daily, Dalton e Cannella (2003) apontam os temas promissores na 

pesquisa em governança corporativa: supervisão do conselho (em uma abordagem 

que vai além da teoria de agência), ativismo dos acionistas e governança de 

empresas em crises. O problema de pesquisa dessa dissertação foca justamente o 

último tema sugerido pelos autores. 
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2.3.3 Governança corporativa no Brasil 

 

 

Como o objeto de estudo são empresas brasileiras, vale expor um pouco do 

histórico da evolução do tema de governança corporativa, características brasileiras 

e alguns estudos aqui realizados.  

 

No Brasil, pode-se traçar um paralelo entre a evolução do mercado acionário e o 

desenvolvimento da governança corporativa no país. (Carvalho, 2002; Silveira, 

2010).  Silveira (2010) descreve que durante o século XX o Estado foi protagonista 

no desenvolvimento da economia brasileira, seja pela participação direta em 

empresas estatais ou concessão de recursos subsidiados a longo prazo. Além disso, 

a economia fechada e a baixa competição empresarial moldaram uma ordem 

corporativa tripartite: empresas estatais, companhias multinacionais e 

conglomerados familiares (com influência política e praticamente os únicos a 

acessar capital a um custo baixo). O cenário vigente, até então, não era propício 

para o desenvolvimento do mercado acionário e para os mecanismos de governança 

corporativa, consequentemente. 

 

Black, Carvalho e Gorga (2010) relatam a criação da CVM (Comissão de Valores 

mobiliários) em 1976, os incentivos fiscais oferecidos pelo governo nas décadas de 

1970 e 1980 para as empresas abrirem seu capital e para os investidores que 

compravam ações de empresas de capital aberto. Também requisitaram que fundos 

de pensão e companhias de seguros investissem nessas empresas. No entanto, 

com o fim dos incentivos no final da década de 1980 muitas empresas voltaram a 

fechar seu capital. 

 

Durante a década de 1990, de forma incipiente, aumentou-se a preocupação com os 

temas de governança corporativa. Isso se deu pelo fato dos investidores 

institucionais (fundos de pensão, principalmente) exercerem papel mais ativo de nas 

empresas investidas (muitas delas empresas privatizadas, na grande onda que 

ocorreu neste período). Além disso, houve casos de problemas financeiros, 

administração fraca e abuso por parte dos acionistas controladores (Carvalho, 2002; 

Silveira, 2010).  
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Silveira (2010) comenta que a partir de 2004, a onda de IPO (initial public offering) 

marcou a retomada do mercado de capitais e, como resultado, aumentou-se a 

relevância do tema de governança corporativa. Em período próximo, houve a 

reformulação da Lei das Sociedades por Ações, papel mais ativo da CVM como 

regulador e a criação do Novo Mercado (Carvalho, 2002; Silveira, 2010). O Novo 

Mercado, segundo Carvalho (2002), funcionaria como um selo de qualidade de 

práticas de governança baseado nas obrigações contratuais assumidas entre a 

empresa emissora e a Bovespa. A adesão das empresas é voluntária, sendo que o 

conselho de administração deve ser composto por no mínimo 20% de conselheiros 

independentes e mandato máximo de dois anos (BM&FBOVESPA, 2011). 

 

Silveira (2010) analisando as características brasileiras atuais, segmentou os 

modelos de governança no Brasil em dois grandes tipos: tradicional, que caracteriza-

se por concentração acionária e controlador majoritário bem definido, e emergente, 

que é definido por ter controlador minoritário ou propriedade dispersa.  

 

O modelo tradicional é o mais comum e tem como características mais comuns: 

controle familiar, alto nível de emissão de ações preferenciais (sem direito à voto), 

conselheiros externos mas não independentes, maior proporção de dualidade e 

menor transparência quanto a divulgação de informações relevantes.  

 

Já o modelo emergente, como o autor descreve, apresentam muitas características 

opostas ao tradicional: formalização do funcionamento do conselho de administração 

e criação de comitês, definição mais clara dos papéis dos administradores (conselho 

e executivos), menor proporção de dualidade, menor proporção de empresas 

familiares e maior difusão da base acionária, emissão exclusiva de ações com direto 

a voto, adoção de tag along (visa proteção ao acionista minoritário) e poison pills 

(visa defesa contra aquisição hostil), mecanismos de avaliação de desempenho dos 

executivos, regras de remuneração do conselho alinhado ao desempenho e melhor 

transparência quanto a divulgação de informações relevantes. 

 

Black, Carvalho e Gorga (2010) apontou outra peculiaridade brasileira que é o 

conselho fiscal. Ele surgiu para suprir o papel do, muitas vezes ausente, comitê de 

auditoria. As funções do conselho fiscal, segundo Silveira (2010), seriam de 
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fiscalização dos números gerados pela empresa mas sem poder de deliberação 

sobre a tomada de decisão pelos administradores. O autor questiona, no entanto, a 

real utilidade do órgão dado que o conselho de administração também tem esse 

papel de fiscalização e os países de mercados de capitais mais desenvolvidos não o 

possuem. A vantagem apontada pelos defensores seria a independência de seus 

membros dado que a eleição ocorre em assembleia geral, que ocorre de forma 

direta e os controladores devem abrir mão de eleger a maioria, e não há vínculo com 

os conselheiros e diretores estatutários, pois o órgão não é subordinado a eles.  

 

Mas de modo mais quantitativo, qual a influência da governança corporativa nas 

empresas brasileiras? 

 

A qualidade da governança corporativa, mensurada por índices de governança 

corporativa, está positivamente relacionada ao valor da empresa e as empresas 

brasileiras apresentam uma qualidade mediana quanto à governança praticada. 

(Silveira, Barros e Famá, 2006; Leal e Carvalhal-da-Silva, 2005). 

 

Carvalho e Pennacchi (2005) encontraram que a adesão à listagem diferenciada da 

Bovespa trouxe retorno positivo anormal aos seus acionistas, principalmente para 

adesão ao Nível 2 e Novo Mercado. As empresas aderidas em questão, não 

possuíam listagem na bolsa americana NYSE (New York Stock Exchange). 

 

Silveira e Dias (2010) aplicaram metodologia de estudos de eventos para analisar o 

impacto de notícias indicando conflito de interesses entre acionistas controladores e 

minoritários. Encontram suporte a hipótese de que estas notícias constituem proxy 

para a evidência de custos de agência, acarretando em um aumento de percepção 

do risco e consequente redução do valor da empresa. 

 

Silveira (2005) conduziu estudo em que verificou a relação entre 

estrutura/composição de conselho (dualidade, tamanho e independência do 

conselho) e o valor da empresa (Q de Tobin e valor da empresa), através de 

regressão múltipla.  Encontrou significância na dualidade (correlação negativa com 

valor da empresa) e tamanho do conselho (relação negativa e quadrática). Quanto à 
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independência do conselho essa relação não se mostrou estatisticamente 

significativa. 

 

Pela pesquisa bibliográfica realizada até então, não foram encontrados estudos 

brasileiros que pesquisaram a questão de estruturas de governança corporativa e 

financial distress. Essa dissertação visa, portanto, explorar esta lacuna de pesquisa 

no Brasil. 

 

 

2.4 Governança corporativa e financial distress 

 

 

Essa dissertação tem como objetivo estudar a relação entre estruturas de 

governança corporativa e financial distress. No entanto, antes é necessário 

conceituar e explicitar as diferenças entre financial distress e falência dada a 

confusão entre as definições dos dois termos.  

 

Embora haja relação entre si, falência e financial distress não são sinônimos. Muitos 

autores inclusive empregam o termo financial distress em suas pesquisas mas na 

verdade estão trabalhando com um público de empresas falidas. (Wruck, 1990; Platt 

e Platt, 2006). Parte dessa confusão existe pela definição de financial distress ser 

menos precisa e não estar diretamente ligada às medidas legais explícitas que 

precedem o processo de abertura de falência (Platt e Platt, 2006).  

 

Wruck (1990) define financial distress como uma situação a qual o fluxo de caixa 

não é suficiente para cobrir as obrigações atuais. As obrigações não pagas referidas 

pelo autor incluem fornecedores, empregados, ações de litígio e credores. 

Complementando, segundo o autor, caracterizam situações de financial distress o 

não pagamento do principal e juros para os credores, o default técnico, o cross-

default (violação de covenants) e a renegociação da dívida. 

 

Para a definição de falência, Altman (2006) o faz de duas formas: a primeira é 

menos direta e ligada a uma avaliação futura negativa do patrimônio líquido. Trata-
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se de um problema crônico e o total de passivos excede o total de ativos, em outras 

palavras, a empresa vale mais “morta do que viva”. A segunda definição é mais 

observável, sendo a abertura de um processo formal de falência. No Estados Unidos 

seguem o Chapter 7 (liquidação dos ativos) ou Chapter 11 (programa de 

recuperação). No Brasil, a legislação equivalente estaria sob a jurisdição da lei 

n°11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial 

e a falência. 

 

Como financial distress e falência estariam relacionados, então? Essa relação fica 

mais evidente pelo trabalho conduzido por Hambrick e D’Aveni (1988), o qual 

analisaram o processo de falência de grandes empresas e o retrataram como uma 

espiral descendente de declínio, sendo que no começo as empresas estão 

saudáveis financeiramente e a medida que pioram sua situação, passam por 

financial distress e descem por essa espiral até chegarem a falência. 

 

Lau (1987) também evidencia essa relação ao propor um modelo de previsão de 

financial distress de cinco estados, mostrando a continuidade que existe na saúde 

financeira de uma empresa. Inicia-se com o estado (0), de estabilidade financeira e 

segue-se com os estados (1) omissão/redução de pagamento de dividendos, (2) 

default/default técnico das dívidas, (3) proteção sob Chapter 10 e Chapter 11 

americanos (legislação de falência americano) e (4) falência/liquidação. 

 

Wruck (1990) também expõe a ideia de financial distress preceder a falência, ao 

mostrar diagrama com empresas inicialmente em (1) financial distress e o 

respectivos desfechos: (2) não default ou default/reestruturação de dívida; seguidos 

de (3) recuperação privada ou Chapter 11; e sob Chapter 11, (4) melhora através de 

planos de recuperação, liquidação ou fusão com outras empresas. 

 

Platt e Platt (2006) destacam a importância de se estudar o tema financial distress 

pois permite identificar de forma precoce o declínio corporativo e, assim, possibilita a 

tomada de ação por parte de executivos e conselho de administração. 

Diferentemente, a falência se apresenta no fim do ciclo de vida corporativo e, 

portanto, haveria margem reduzida para manobra e recuperação da empresa. 
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Conceituado os dois termos, financial distress e falência, e suas diferenças pode-se 

abordar a questão de estrutura de governança corporativa e financial 

distress/falência de forma mais clara.  

 

Existe grande volume de pesquisas publicadas a respeito de estruturas de 

governança corporativa e performance, mas relativamente pouca relacionada 

especificamente à governança de empresas em crise. Além disso, a necessidade e 

importância do tema se tornaram mais evidentes dada a volatilidade pela qual 

empresas do mundo inteiro vêm passando nos anos mais recentes, como 

apontaram Daily, Dalton e Cannella (2003). Logo, os autores enxergam 

oportunidades para os pesquisadores de governança corporativa e apontam este 

tema como um dos três mais promissores em governança corporativa. Wruck (1990) 

ressalta a importância do papel dos administradores nesse contexto, pois uma 

gestão pobre aliada a uma fraca governança podem levar uma empresa a passar 

por financial distress. 

 

Daily e Dalton (1994a) estudaram a falência e seus possíveis determinantes, em 

especial a composição e estrutura do conselho de administração. Utilizando a teoria 

de agência como base, o conselho deveria, de forma independente, controlar as 

ações do CEO e defender o interesse dos acionistas. Neste trabalho, os autores 

analisaram as relações entre as estruturas de governança (dualidade e conselho 

mais dependente/independente do CEO) e a falência das empresas. A amostra foi 

montada a partir de empresas falidas e empresas sobreviventes, sendo que para 

cada empresa falida foi selecionada uma empresa sobrevivente, respeitando 

critérios de tamanho, volume de vendas, setor e lucratividade. 

 

Ainda nessa pesquisa, Daily e Dalton (1994a) utilizaram de forma defasada (5 anos 

antes da falência) variáveis de governança e variáveis de controle. As variáveis de 

governança foram a dualidade e proporção de conselheiros afiliados (dependentes). 

Dentre as variáveis de controle analisadas, encontram-se indicadores financeiras 

(lucro, liquidez, alavancagem), concentração de propriedade e qualidade do 

conselho. Por fim, aplicaram regressão logística e encontram evidências de que a 

estrutura de governança está relacionada à falência. Em outras palavras, empresas 
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cuja estrutura de governança corporativa apresentam dualidade de CEO e conselho 

mais dependente têm probabilidade maior de falência. 

  

Como Daily e Dalton (1994a), outros trabalhos também se mostraram alinhados à 

teoria de agência e a relevância do papel de monitoramento e controle do conselho, 

encontrando relações positivas e significantes entre falência e estrutura de conselho 

mais dependentes (Hambrick e D’Avenni 1992; Daily e Dalton 1994b; Ciampi, 2015). 

Robinson, Robinson e Sisneros (2012) encontraram mesma relação quando 

incluíram a posse de ações no modelo: proporção de conselheiros mais 

independentes com alta participação acionária estão negativamente associadas a 

falência. Em situação de baixa participação acionária, contudo, encontram relação 

inversa: essa proporção está positivamente relacionada a falência. 

 

Hsu e Wu (2014), em análise de falência no Reino Unido, não deram suporte à 

teoria de agência, encontrando uma relação positiva entre conselheiros 

independentes e falência. Nesse mesmo estudo, encontram relação negativa entre 

conselheiros não-executivos (“grey”) e falência, consistente com o modelo de 

conselho de administração mais colaborativo, segundo Adams e Ferreira (2007). 

 

Poucos estudos estudaram a relação entre estrutura de governança corporativa e 

financial distress. Também alinhado à Daily e Dalton (1994a), mas em cenário prévio 

à falência (financial distress), estes estudos encontraram relações positivas e 

significantes entre financial distress e estruturas mais dependentes, consistentes 

com a teoria de agência (Li, Wang e Deng 2008; Salloum, Azoury e Azzi, 2013). 

 

No Brasil, Mendes (2014) propôs um modelo de previsão de insolvência baseado em 

deterioração do rating e estágios de insolvência. Avaliou a possibilidade de colocar 

uma variável de governança (dummy para empresas que aderiram ao novo 

mercado, nível 1 ou nível 2) em seu modelo, mas esta variável não se mostrou 

significativa. De qualquer forma, essa dummy não explicita a composição do 

conselho de administração. 

 

Dado todo o referencial teórico exposto, é oportuno explicitar as hipóteses de 

pesquisa que serão testadas que serão apresentadas a seguir. 



 

 

35 

3
5
 

2.4.1 Hipóteses de pesquisa 

 

 

Daily, Dalton e Cannella (2003) afirmaram que havia muito a aprender em relação 

aos mecanismos de governança corporativa que podem evitar o declínio financeiro. 

Conforme pesquisa bibliográfica feita, percebe-se que há espaço para o estudo de 

governança corporativa e financial distress, principalmente no Brasil. 

 

Apresentam-se, portanto, a pergunta de pesquisa e as hipóteses a serem testadas 

para respondê-la, inspiradas na pesquisa feita por Daily e Dalton (1994a). 

 

A estrutura do conselho de administração de uma empresa têm relação com 

financial distress? 

 

H1: Existe relacionamento significativo entre as variáveis dualidade e financial 

distress. 

 

H2: Existe relacionamento significativo entre as variáveis dependência do conselho e 

financial distress. 

 

H3: Existe relacionamento significativo entre as variáveis conselho fiscal e financial 

distress.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nesta seção será exposta a metodologia utilizada para responder a pergunta de 

pesquisa e testar as hipóteses propostas na subseção 2.4.1. Em linhas gerais, será 

utilizada modelagem (logit) que visa verificar a existência de relação estaticamente 

significante entre as variáveis de estrutura de governança e financial distress. 

 

Logo, será apresentado um modelo base com variáveis financeiras de controle e, 

por etapas, serão adicionadas novas variáveis explicativas e combinações dessas 

variáveis para montar modelos intermediários. Por fim, o modelo final utilizará todas 

as variáveis explicativas (estudo e controle).  

 

O Esquema 1 abaixo representa o método a ser utilizado de modelos por etapas, 

sendo 13 equações ao todo (0-12). Cada caixa neste esquema representa um 

conjunto de variáveis explicativas: 

a) FIN: Indicadores financeiros 

b) GOV: Variáveis de estrutura de governança 

c) QUA: Variável de qualidade do conselho 

d) PRO: Variáveis de estrutura de propriedade 

 

Esquema 1 - Modelos de financial distress por etapas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A priori, para o modelo base serão utilizados os mesmos indicadores financeiros do 

modelo de falência e estrutura de conselho de Daily e Dalton (1994a), o principal 

artigo de referência desta dissertação. No entanto, como foi apontando na subseção 

2.4, dada as distinções conceituais entre financial distress e falência as variáveis 

financeiras de controle de Daily e Dalton podem não ser significantes quando 

aplicadas ao modelo de financial distress. Portanto, também será utilizado um 

conjunto próprio de variáveis financeiras, baseado em um procedimento de escolha 

a ser detalhado na subseção 3.3.2. 

 

A metodologia será detalhada nas subseções seguintes. Primeiramente serão 

abordados a amostra e os critérios utilizados. Em seguida serão apresentados as 

variáveis do modelo, o referencial teórico, os coeficientes esperados e a 

operacionalização dessas variáveis. Por fim, será apresentada a modelagem logit 

cujo objetivo é verificar a existência de relação significativa entre variáveis de 

estrutura de governança e financial distress. Nesta última subseção ainda, serão 

detalhados os modelos de financial distress por etapas, que utilizam como modelo 

base as variáveis financeiras de Daily e Dalton (1994a) e o procedimento de escolha 

de variáveis de controle para o modelo base próprio. 

 

 

3.1 Amostra 

 

 

Foram coletados dados contábeis de todas as empresas brasileiras disponíveis no 

Economatica, excluindo-se empresas do setor “Finanças” segundo a categorização 

do Economatica. Neste setor “Finanças”, que não compõe a amostra da pesquisa, 

fazem parte as categorias do Quadro 1, segundo classificação mais detalhada 

NAICS (North American Industry Classification System). 

 

O motivo de exclusão do setor financeiro se dá pela pesquisa em insolvência 

bancária ser uma linha de estudo própria. Além disso, pela pesquisa bibliográfica 

feita sobre financial distress e falência, nenhum dos autores tratou o setor financeiro 
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conjuntamente às demais indústrias (Altman, 1968; Sanvicente e Minardi, 1998; 

Daily e Dalton, 1994a; Platt e Platt 2002; Platt e Platt 2006; Platt e Platt 2012). 

 

Quadro 1 - Setores NAICS não considerados na amostra 

Setores NAICS 

Serviços financeiros e seguros 
Bancos 
Seguradora 
Atividades relacionadas a intermediação de crédito 
Bolsa de valores e commodities 
Bancos e assemelhados 
Corretora de seguros 
Outras atividades relacionadas a investimentos financeiros 

Fonte: Economatica 
 

Foram extraídos dados anuais de fechamento contábil de 2010 à 2014. A justificativa 

deste período de coleta foi pela disponibilidade das informações de governança, no 

detalhamento que é necessário, começar a ser disponibilizado à partir de 2010. As 

empresas tiveram que seguir a orientação da Instrução CVM n° 480, de 7 de 

dezembro de 2009. Adicionalmente, deste ano em diante os dados financeiros 

disponíveis no Economatica passaram a estar no método contábil IFRS 

(International Financial Reporting Standards), garantindo melhor abertura e 

padronização dos dados contábeis. Seguiu-se coletando dados até 2014, último ano 

com informações contábeis anuais disponíveis até então. 

 

A extração inicial continha 798 empresas. Como será explicado em subseção 

seguinte, as empresas devem ser qualificadas em empresas em financial distress e 

saudáveis financeiramente – conceitua-se empresas saudáveis como as não 

atendem aos critérios de financial distress. Empresas com dados que permitem essa 

classificação somaram ao todo 350 casos, durante os cinco anos de dados. 

Importante ressaltar que nesta amostra são consideradas apenas empresas 

saudáveis no ano de início da coleta (2010). 

 

Conforme o modelo e a disponibilidade de informação para cada variável, o número 

de observações varia. Quando apresentados os resultados das regressões, será 

indicada a quantidade de observações do modelo em questão.  
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Diferentemente das amostras comumente utilizadas em modelos de previsão de 

falência, que emparelham uma empresa saudável para cada empresa falida (Daily e 

Dalton, 1994a; Sanvicente e Minardi, 1998), neste trabalho serão utilizadas todas as 

observações possíveis e sem filtro de indústria específico, alinhado à Platt e Platt 

(2006). 

 

 

3.2 Variáveis do modelo 

 

 

Nesta subseção serão discutidas as variáveis do modelo do ponto de vista 

conceitual e operacional.  

 

O modelo utilizado de financial distress foi inspirado em Daily e Dalton (1994a) e 

procurou-se utilizar os mesmos grupos de variáveis explicativas: 

a) estrutura de governança; 

b) qualidade do conselho; 

c) estrutura de propriedade; 

d) indicadores financeiros. 

 

Como foi introduzido no começo da seção, serão utilizados modelos por etapas, o 

qual parte-se de um modelo base e adiciona-se as variáveis explicativas por etapas. 

Um dos modelos base é justamente os indicadores financeiros utilizados por Daily e 

Dalton (1994a) e o outro modelo baseia-se na escolha de algumas variáveis a serem 

apresentadas na subseção 3.2.5. O procedimento de escolha para este outro 

modelo base será apresentado na subseção 3.3. 

 

A seguir será abordada inicialmente a variável dependente financial distress e, 

posteriormente, serão detalhados cada grupo de variável explicativa. 
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3.2.1 Financial distress 

 

 

A variável financial distress é a variável resposta do modelo e ela é uma variável 

dummy: empresas em financial distress assumem o valor 1 e empresas saudáveis 

financeiramente, que não compõem o grupo de empresas em financial distress, 

assumem o valor 0. A conceituação de empresas em financial distress não é 

simples, portanto, a seguir serão expostos os conceitos e a operacionalização da 

variável de forma detalhada. 

 

Platt e Platt (2006) apontam que enquanto a questão de empresas em falência já é 

bem estudada e abundante em pesquisa, para financial distress temos uma 

quantidade menor de estudos e cada autor adotando definições específicas para 

financial distress. Essa dissertação tem como foco estudar empresas em financial 

distress e dada a ambiguidade do tema, vale explicitar as conceituações presentes 

na literatura. 

 

Uma das definições mais utilizadas para se conceituar financial distress se baseia 

em interest coverage (“cobertura de juros”), sendo que uma empresa estará em 

financial distress quando seus resultados não cobrirem os gastos com juros e 

pagamento de principal em uma determinada janela de tempo (Hoshi, Kashyap e 

Sharfstein, 1990; Asquith, Gertner e Scharfstein, 1994; Andrade e Kaplan, 1998; 

Whitaker, 1999; Platt e Platt, 2006; Salloum, Azoury e Azzi, 2013; Fan, Huang e Zhu, 

2013).  

 

O conceito exposto está relacionado à definição apresentada anteriormente de 

Wruck (1990), de que a geração de caixa para cumprimento das obrigações 

imediatas não é suficiente. Com argumentação semelhante, Hoshi, Kashyap e 

Sharfstein (1990) apontaram a importância desse indicador para a identificação de 

empresas que sofrem uma crise de fluxo de caixa imediata, embora sabe-se que os 

problemas de caixa levam em consideração mais componentes como CAPEX 

(capital expedinture) e variação no capital de giro. 
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Whitaker (1999) complementa ainda que um fluxo de caixa inadequado, que não 

cobre as obrigações de dívida, é condição necessária mas não suficiente para o não 

pagamento da dívida. A empresa possui outras opções para honrar a dívida num 

primeiro momento como reserva de caixa, redução de estoque, extensão de linha e 

prazo de crédito com fornecedores, uso de outras linhas de crédito com o banco, 

restruturação prévia da dívida, levantar capital e vender ativos. No entanto, no longo 

prazo essas opções se exaurem e a empresa entra em default. 

 

Nesta dissertação, será utilizada a definição de financial distress baseada em 

interest coverage. Utilizada nessa definição, segue abaixo fórmula de IC (interest 

coverage), onde t é o período em questão: 

 

𝐼𝐶𝑡  =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑡

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑡
 

 

Entretanto, é importante ressaltar que dentro da definição de financial distress por 

interest coverage os autores divergem e utilizam conceitos particulares quanto ao 

resultados (numerador), a janela de tempo do evento e outros critérios extras de 

definição. Apenas as despesas financeiras (denominador) são comuns a todos os 

conceitos. O Quadro 2 abaixo resume os conceitos utilizados por diversos autores, 

apresentando essas particularidades. 

 

Quadro 2 - Resumo dos critérios utilizados por diversos autores para definição de 
financial distress 

(continua) 
Autores Resultado Critérios financial 

distress 
Critérios extras 

Hoshi, Kashyap e 
Sharfstein (1990) 
 

EBIT 𝐼𝐶𝑡−1  > 1 
𝐼𝐶𝑡 < 1 

𝐼𝐶𝑡+1 < 1 
 

Não utilizado 

Fan, Huang e Zhu 
(2013) 
 
 
 
 
 
 

EBIT 𝐼𝐶𝑡 < 1 

𝐼𝐶𝑡+1 < 1 

Z-Score, 
alavancagem e 
default 
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Quadro 2 - Resumo dos critérios utilizados por diversos autores para definição de 
financial distress 

(conclusão) 

Autores Resultado Critérios financial 
distress 

Critérios extras 

Asquith, Gertner e 
Scharfstein (1994) 
Salloum, Azoury e 
Azzi (2013) 
 
 

EBITDA 𝐼𝐶𝑡−1  > 1 
𝐼𝐶𝑡 < 1 

𝐼𝐶𝑡+1 < 1 
ou 

𝐼𝐶𝑡−1  > 0,8 
𝐼𝐶𝑡 < 0,8  

𝐼𝐶𝑡+1 < 0,8 
 

Não utilizado 

Whitaker (1999) 
 
 
 
 
 
 

EBITDA 𝐼𝐶𝑡−5  > 1 
𝐼𝐶𝑡−4  > 1 
𝐼𝐶𝑡−3  > 1 
𝐼𝐶𝑡−2  > 1 

𝐼𝐶𝑡−1  > 1 
𝐼𝐶𝑡 < 1 

Não utilizado 

Platt e Platt (2006) EBITDA 𝐼𝐶𝑡−1  > 1 
𝐼𝐶𝑡 < 1 

𝐼𝐶𝑡+1 < 1 

EBIT negativo e 
resultado líquido 
antes de itens 
especiais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Se notarem no Quadro 2, alguns autores utilizam critérios extras, além de interest 

coverage, para definirem financial distress. Por exemplo, são utilizados resultados 

negativos como referência (Hill, Perry e Andes, 1996; Platt e Platt, 2002; Platt e 

Platt, 2006), a diminuição ou não pagamento de dividendos (Lau, 1987; Platt e Platt, 

2002), o default ou restruturação de dívida (Andrade e Kaplan, 1998; Platt e Platt, 

2002; Fan, Huang e Zhu, 2013) e comportamento no mercado de ações (Queen e 

Roll, 1987). Platt e Platt (2006) combinaram três critérios para diminuir o erro de 

medida na variável dependente (financial distress) e assim não classificar empresas 

sem estresse financeiro como estressadas financeiramente e vice-versa.   

 

Nos diversos modelos alternativos dessa dissertação, foram utilizados conceitos 

inspirados na primeira Hoshi, Kashyap e Sharfstein (1990) e terceira (Asquith, 

Gertner e Scharfstein 1994; Salloum, Azoury e Azzi, 2013) definições do Quadro 2, 

mas em diversas janelas de tempo. A operacionalização das variáveis dependentes 

de financial distress testadas nos modelos estão resumida no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Resumo da operacionalização da variável dependente financial distress 

Variáveis Critério IC Critérios financial distress 

Financial distress 
(EBIT 2012) 
 

𝐼𝐶𝑡  =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑡
 

 

𝐼𝐶2010  > 1 

𝐼𝐶2011 < 1 
𝐼𝐶2012 < 1 

 
Financial distress 
(EBIT 2013) 
 

𝐼𝐶2010  > 1 
𝐼𝐶2012 < 1 

𝐼𝐶2013 < 1 
 

Financial distress 
(EBIT 2014) 
 

𝐼𝐶2010  > 1 

𝐼𝐶2013 < 1 
𝐼𝐶2014 < 1 

Financial distress 
(EBITDA 2012) 
 

𝐼𝐶𝑡  =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛 𝑡
 

𝐼𝐶2010  > 1 
𝐼𝐶2011 < 1 
𝐼𝐶2012 < 1 

 
Financial distress 
(EBITDA 2013) 
 

𝐼𝐶2010  > 1 

𝐼𝐶2012 < 1 
𝐼𝐶2013 < 1 

 
Financial distress 
(EBITDA 2014) 
 

𝐼𝐶2010  > 1 
𝐼𝐶2013 < 1 

𝐼𝐶2014 < 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Portanto, para que a dummy financial distress em determinado ano seja marcada 

com 1, deve-se atender aos “Critérios Financial Distress”, especificados no Quadro 3 

acima. O Quadro 4 abaixo exemplifica algumas marcações de financial distress. 

 

Quadro 4 - Exemplos de marcações de financial distress 

Empresas Anos Financial distress 
 2010 2011 2012 2013 2014 FD2012 FD2013 FD2014 

EX1 

 
IC>1 IC<1 IC<1 . . 1 . . 

EX2 

 
IC>1 IC<1 IC>1 . . 0 . . 

EX3 

 
IC>1 IC>1 IC>1 . . 0 . . 

EX4 

 
IC>1 IC<1 IC<1 IC<1 . 1 1 . 

EX5 IC>1 IC>1 IC>1 IC<1 IC<1 0 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em resumo, existem 6 tipos de variáveis dependentes financial distress a serem 

testadas nos modelos por etapas:  

a) FD_EBIT2012: utiliza EBIT e marcação pelo IC de 2011/2012; 

b) FD_EBIT2013: utiliza EBIT e marcação pelo IC de 2012/2013; 

c) FD_EBIT2014: utiliza EBIT e marcação pelo IC de 2013/2014; 

d) FD_EBITDA2012: utiliza EBITDA e marcação pelo IC de 2011/2012; 

e) FD_EBITDA2013: utiliza EBITDA e marcação pelo IC de 2012/2013; 

f) FD_EBITDA2014: utiliza EBITDA e marcação pelo IC de 2013/2014; 

 

 

3.2.2 Estrutura de governança 

 

 

As variáveis de estrutura de governança a serem utilizadas no modelo serão 

dualidade e conselheiros dependentes, seguindo modelagem de Daily e Dalton 

(1994a). Também será testada dummy de conselho fiscal, a qual o valor igual a 1 

significa que este órgão está instaurado na empresa e valor igual a 0 significa que 

não está. Esta variável nunca foi testada em modelos de estrutura de governança e 

financial distress. 

 

Daily, Dalton e Cannella (2003) afirmam que estruturas mais independentes de 

conselho lidam melhor com os problemas de agência. Logo, com este suporte 

teórico espera-se que estruturas mais dependentes de conselho estejam 

positivamente relacionadas a financial distress. Em outras palavras, os sinais 

esperados dos coeficientes do modelo serão positivos tanto para dualidade como 

para conselheiros dependentes pois aumentariam o risco de financial distress. 

 

O conceito de dualidade é direto e caracteriza-se pelo CEO também possuir a 

responsabilidade de presidente do conselho de administração. Já o conceito de 

conselheiro dependente é mais subjetivo e Daily e Dalton (1994a) o definiu segundo 

três critérios distintos. Um três dos critérios utiliza conceituação do regulador e foi 

adaptado ao caso brasileiro, que no caso é a CVM. 
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Quanto ao conselho fiscal, Silveira (2010) comenta que este órgão de governança 

não está presente nos mercados de capitais mais relevantes do mundo, sendo algo 

característico do Brasil. O conselho fiscal tem como missão ser um controle 

independente para os sócios e visa agregar valor para os acionistas. É um 

instrumento de fiscalização com atribuições definidas por lei e não está subordinado 

ao conselho de administração. Com isso, espera-se sinal negativo do coeficiente 

desta variável. Em outras palavras, uma empresa ter conselho fiscal instaurado 

diminuiria os riscos de financial distress. 

 

O Quadro 5 abaixo resume os critérios de dependência, autores que tenham 

utilizado a variável em questão, adaptações (caso tenham sido feitas) e sinais 

esperados. 

 

Quadro 5 - Resumo das variáveis de estrutura de governança utilizada por diversos 
autores e coeficientes esperados 

Critério de 
dependência 

Autores Adaptação Sinal esperado 

Dualidade 
 

Daily e Dalton (1994a) 
 

Sem adaptação Positivo 

Conselheiro 
dependente segundo 
critério da SEC 
(Securities and 
Exchange 
Commission) 

Cochran, Wood e 
Jones (1985) 
Johnson, Hoskisson e 
Hitt (1993) 
Pearce e Zahra (1991) 
Daily e Dalton (1994a) 
 

Conselheiro 
dependente 
segundo critério 
da CVM 

Positivo 

Conselheiro que 
também é executivo 
da empresa (grey 
director) 
 

Daily e Dalton (1994a) 
Hsu e Wu (2014) 
Platt e Platt (2012) 
 

Sem adaptação Positivo 

Conselheiro que 
assumiu junto ou 
após CEO 
 

Daily e Dalton (1994a) Sem adaptação Positivo 

Conselho Fiscal Não se aplica Não se aplica Negativo 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Dado a adaptação feita para conselheiro dependente segundo o critério da CVM 

(segunda linha do Quadro 5), é necessária a conceituação de conselheiro 

independente segundo critério da CVM: 
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Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, 
cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos 
últimos 3 anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista 
Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa 
estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado 
ou diretor da Companhia, do Acionista controlador ou de sociedade controlada 
pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de 
serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de 
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade 
que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) 
não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 
Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de 
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão 

excluídos desta restrição). (BM&FBOVESPA, 2011, p. 4). 
 

Logo, os conselheiros que não atendem aos critérios acima são considerados 

dependentes.  

 

Quanto à operacionalização das variáveis de estrutura de governança, iniciou-se 

pela coleta dos dados de governança, o qual foram utilizados os formulários de 

referência da CVM (exigidos e descritos na Instrução CVM n °480/2009) das 350 

empresas que puderam ser classificadas em financial distress ou saudáveis 

financeiramente (critérios detalhados na subseção 3.2.1). Para cada uma dessas 

empresas procurou-se consultar o último formulário de referência divulgado no ano 

de 2010. Desta forma garante-se que está sendo consultada as informações de 

fechamento do ano, dado que alterações em administradores e posições acionárias 

relevantes devem ser informadas em até 7 dias úteis, segundo mesma normativa da 

CVM anteriormente citada. As informações de dualidade, dependência e qualidade 

do conselho foram coletadas dos itens 12.6/12.8 (composição e experiência 

profissional dos administradores e do conselho fiscal) do formulário de referência. 

 

As variáveis “dualidade”, “conselheiros dependentes (critério CVM)” e “conselheiros 

dependentes (executivos)” foram qualificados de forma direta pelo cargo eletivo 

ocupado informado nos itens 12.6/12.8 do formulário de referência da CVM. Na 

presença de conselheiros fiscais informados neste item do formulário, marcou-se a 

dummy da variável “conselho fiscal” como 1 quando estão informados e 0 quando 

não há nenhum conselheiro fiscal. 
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Para a variável “conselheiros dependentes (posse CEO)”, o método de qualificação 

utilizado comparam as datas de posse do conselheiro e do CEO informados nos 

itens 12.6/12.8 do formulário de referência da CVM. Quando a data de posse do 

conselheiro é igual ou posterior ao do CEO, ele é considerado dependente. 

Todos os procedimentos anteriores estão resumidos no Quadro 6 abaixo. 

 

Quadro 6 - Resumo da operacionalização das variáveis de estrutura de governança 

Variáveis Mensuração Método de qualificação 

Dualidade Dummy Direto através do cargo 
eletivo ocupado 
 

Conselheiros dependentes 
(critério CVM) 
 

Quantidade total e 
percentual 

Direto através do cargo 
eletivo ocupado 

Conselheiros dependentes 
(executivos) 
 

Quantidade total e 
percentual 

Direto através do cargo 
eletivo ocupado 

Conselheiros dependentes 
(posse CEO) 
 

Quantidade total e 
percentual 

Posse do conselheiro igual 
ou posterior ao CEO 

Conselho fiscal Dummy Direto através do cargo 
eletivo ocupado 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

3.2.3 Qualidade do conselho 

 

 

As variáveis de qualidade do conselho a serem testadas no modelo são avaliadas 

segundo quatro critérios, conforme método utilizado por Daily e Dalton (1994a). As 

definições estão resumidas no Quadro 7 e foram adaptadas de outros autores 

(D’Aveni, 1990; Finkelstein, 1992; Daily e Dalton, 1994a).  

 

Estudos sugerem que a qualidade de seus conselheiros têm relação negativa com 

falência (D’Aveni, 1990; Daily e Dalton, 1994a). Nos resultados encontrados de 

ambos os autores, a medida de qualidade em questão foi a de participação de 

conselheiros em conselhos de outras empresas. Espera-se, portanto, que os sinais 

dos coeficientes do modelo deste trabalho sejam negativos para as variáveis de 
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qualidade, pois quanto maior a qualidade do conselho menores os riscos de financial 

distress. Finkelstein (1992) definiu as fontes de poder em quatro tipos: poder 

estrutural, poder de propriedade, poder de expertise e poder de prestígio. Utilizou-se 

o prestígio como medida de qualidade neste caso e, segundo o autor, trata-se de 

importante fonte de poder, já que está relacionada à habilidade do administrador em 

absorver a incerteza do ambiente institucional.  

 

Quadro 7 - Resumo das variáveis de qualidade do conselho e coeficientes 
esperados 

Critério de qualidade Onde deve atender o critério Sinal esperado 

CEO ou presidentes de 
conselho em outras 
empresas 

Sociedades de direito privado com 
fins lucrativos, sendo empresas 
afiliadas ou não 
 

Negativo 

Diretores ou conselheiros 
em outras empresas 

Sociedades de direito privado com 
fins lucrativos, sendo empresas 
afiliadas ou não 
 

Negativo 

Alta administração em 
instituições sem fins 
lucrativos 

Pessoas Jurídicas de direito público e 
de direito privado, com exceção às 
sociedades (pois visam lucro). 
Exemplos: União, estados, 
municípios, autarquias, fundações, 
associações, partidos políticos, etc. 
 

Negativo 

Elite educacional Universidades e faculdades que 
compõem rankings internacionais e 
nacionais (1) 

Negativo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
(1) Todos os rankings utilizados para esta marcação se encontram no Anexo A 
 

Quanto à operacionalização dessas variáveis, os dados também foram coletados 

dos últimos formulários de referência da CVM disponíveis de 2010, consultando-se 

os itens 12.6/12.8 (composição e experiência profissional dos administradores e do 

conselho fiscal) de maneira similar a descrita na subseção 3.2.2. 

 

Cada conselheiro foi avaliado nos critérios do Quadro 7 e dummy foi assinalada nos 

casos em que eles foram atendidos, ao se analisar individualmente a experiência 

profissional informada. Além da avaliação direta pelos critérios de qualidade 

indicados no Quadro 7, foram utilizados critérios compostos, os quais os 
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conselheiros atendem 3 ou 4 critérios de qualidade ao mesmo tempo (trinca e 

quadra respectivamente). 

 

Ao final, as avaliações individuais de cada conselheiro foram sumarizadas no nível 

empresa. O Quadro 8 abaixo resume a operacionalização das variáveis de 

qualidade. 

 

Quadro 8 - Resumo da operacionalização das variáveis de qualidade do conselho 

Variáveis Mensuração 

Quantidade de conselheiros Quantidade 
 

Conselheiros que são CEO ou chairman 
em outras empresas 
 

Quantidade e percentual 
 

Conselheiros que são da alta 
administração em corporações 

Quantidade e percentual 
 
 

Conselheiros que são da alta 
administração em não-corporações 
 

Quantidade e percentual 
 

Conselheiros da elite educacional Quantidade e percentual 
 

Trinca de qualidade Quantidade e percentual 
 

Quadra de qualidade Quantidade e percentual 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

3.2.4 Estrutura de propriedade 

 

 

As variáveis de estrutura de propriedade a serem testadas nos modelos alternativos 

são inspiradas em Daily e Dalton (1994a). São utilizadas quatro medidas de 

concentração de forma bem alinhada aos autores e uma distinta, que mede a 

concentração de acionistas estatais (controladores ou minoritários). Essa última 

mensuração é relevante para o cenário brasileiro, dado o peso que o Estado tem 

como sócio em empresas brasileiras e a importância de boas práticas de 

governança que deveriam existir nessas empresas, conforme apontou Silveira 
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(2010). As variáveis e os critérios utilizados, assim como os coeficientes esperados 

se encontram no Quadro 9 abaixo. 

  

A hipótese de alinhamento entre acionistas e administradores diz que maiores 

concentrações de propriedade de administradores reduzem os problemas de 

agência. Relacionando a questão de concentração de propriedade e insolvência, 

foram encontradas evidências que são suporte a esta teoria (Daily e Dalton, 1994a; 

Donker, Santen e Zahir, 2009). Daily e Dalton (1994a) utilizou em seu modelo de 

previsão de insolvência o percentual de participação acionária de instituições e 

Donker, Santen e Zahir (2009) encontram evidências em participações acionárias de 

administradores e de grandes concentrações acionárias (blockholders). Logo, é 

esperado coeficientes negativos para as variáveis de estrutura de propriedade, ou 

seja, quanto maior a estrutura de propriedade menor o risco de financial distress.  

 

Quanto à operacionalização dessas variáveis, os dados foram coletados dos últimos 

formulários de referência da CVM disponíveis de 2010 e todas as informações de 

estrutura de propriedade foram coletadas dos itens 15.1/15.2 (posição acionária). O 

percentual de ações observado foi o de ações ordinárias, que proporcionam direito a 

voto. 

 

Quadro 9 - Resumo das variáveis de estrutura de propriedade e coeficientes 
esperados 

Variável Critério Sinal esperado 

Principais acionistas Percentual de ações de acionistas 
discriminados (não considera “outros”) 
 

Negativo 

Concentração de 
acionistas 

Percentual de ações de acionistas com 
posse igual ou superior à 10% 
 

Negativo 

Concentração de 
acionistas Pessoa 
Jurídica 
 

Participação acionária de Pessoa 
Jurídica e não Estatal 
 

Negativo 

Concentração de 
acionistas do Estado 

Participação acionária de empresas 
estatais (empresas com 10% ou mais 
de sócios do Estado) 

Negativo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2.5 Indicadores financeiros 

 

 

As variáveis de indicadores financeiros são consideradas variáveis de controle e 

estão presentes no modelo de Daily e Dalton (1994a), cuja variável resposta é 

falência – inclusive serão utilizadas essas variáveis para o modelo base de Daily e 

Dalton. No entanto, dado a diferente natureza de financial distress em relação a 

falência (conforme explicado na subseção 2.4) foram testadas outros diversos 

indicadores financeiros (Daily e Dalton, 1994a; Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e 

Platt, 2006) com o intuito de verificar indicadores com relação estatisticamente 

significativa para o modelo base próprio. 

 

Em relação à operacionalização das variáveis do grupo indicadores financeiros, 

foram coletados dados contábeis anuais e preferencialmente consolidados do 

Economatica. Os modelos de previsão de financial distress e insolvência, utilizam 

indicadores financeiros dos grupos de rentabilidade, liquidez e alavancagem (Daily e 

Dalton, 1994a; Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e Platt, 2006). De forma 

exploratória, alguns autores utilizaram outros grupos de indicadores como os de 

fluxo de caixa e eficiência operacional (Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e Platt, 

2006). Em seus modelos de previsão de financial distress, Platt e Platt (2006) ainda 

testaram variáveis de margem de lucro e de crescimento em seus modelos. O 

Quadro 10 abaixo indica as variáveis financeiras testadas para escolha do modelo 

base próprio. 

 

As variáveis utilizadas por Daily e Dalton (1994a) e que também serão utilizadas 

como modelo base são as seguintes variáveis: (1) lucro líquido / ativo total, (2) ativo 

circulante / passivo circulante e (3) dívida longo prazo / ativo total. 

 
Quadro 10 - Indicadores financeiros testados para o modelo base próprio 

(continua) 

Grupo Variáveis Sinal esperado 

rentabilidade  lucro líquido / ativo total Negativo 
  lucro acumulado / ativo total Negativo 
  (patrimônio líquido – capital social) / ativo total Negativo 
  (EBIT + resultado financeiro) / ativo total Negativo 
  EBITDA / ativo total Negativo 
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Quadro 10 - Indicadores financeiros testados para o modelo base próprio 
(continua) 

Grupo Variáveis Sinal esperado 

rentabilidade  (lucro líquido + depreciação + amortização) / 
ativo total 

Negativo 

  lucro líquido / patrimônio líquido Negativo 

liquidez  ativo circulante / passivo circulante  Negativo 
  capital de giro / ativo total Negativo 
  (ativo circulante operacional – passivo 

circulante operacional) / ativo total 
Positivo 

  (ativo circulante financeiro – passivo circulante 
financeiro) / ativo total 

Negativo 

  (ativo circulante – estoques) / passivo 
circulante 

Positivo 

  ativo circulante / ativo total Negativo 
  ativos fixos líquidos / ativo total Positivo 

alavancagem  dívida de longo prazo / ativo total Positivo 
  patrimônio líquido / exigível total Negativo 
  valor de mercado do patrimônio líquido/ 

exigível total 
Negativo 

  exigível total / ativo total Positivo 
  passivo circulante / ativo total Positivo 
  passivo circulante / exigível total Positivo 
  dívida total / ativo Positivo 
  dívida total / exigível total Positivo 
  dívida de curto prazo / ativo Positivo 
  patrimônio líquido / ativo total Negativo 
  dívida de longo prazo / patrimônio líquido Positivo 

fluxo de 
caixa 

 fluxo de caixa operacional / ativo Negativo 

 fluxo de caixa de investimentos / ativo Negativo 
  impostos / ativo Negativo 
  variação do disponível / ativo Negativo 
  pagamento líquido aos credores / ativo Negativo 
  pagamento líquido aos acionistas / ativo Negativo 
  fluxo de caixa líquido / ativo Negativo 
  caixa / passivo circulante Negativo 

  caixa / (depreciação + amortização)  Negativo 
 caixa / ativo Negativo 

eficiência 
operacional 

 receita líquida / ativo total Negativo 
 CPV / estoque Negativo 

  receita líquida / contas a receber Negativo 
  contas a receber / ativo total Positivo 
  receita líquida / capital de giro Negativo 

 receita líquida / estoque Negativo 
  contas a receber / estoque Positivo 
  (contas a receber + estoque) / ativo Positivo 
  CPV / receita líquida Positivo 
  despesa operacional / receita líquida Positivo 
  (CPV + despesa operacional) / receita líquida Positivo 
  (depreciação + amortização) / receita líquida Positivo 
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Quadro 10 - Indicadores financeiros testados para o modelo base próprio 
(conclusão) 

Grupo Variáveis Sinal esperado 

eficiência 
operacional 

 (depreciação + amortização) / EBIT Positivo 
 receita líquida / ativo circulante Negativo 

margem de 
lucro 

 EBITDA / receita líquida Negativo 

 lucro líquido / receita líquida Negativo 
  (lucro líquido + depreciação + amortização) / 

receita líquida 

Negativo 

crescimento 
(1) 

  (receita líquida𝑡/receita líquida𝑡−1) – 1 Negativo 

 (
lucro líquido

ativo total 𝑡
 / 

lucro líquido

ativo total 𝑡−1
) – 1 

Negativo 

 
 (

lucro líq+deprec+amort

ativo total 𝑡
 / 

lucro líq+deprec+amort

ativo total 𝑡−1
) 

– 1 

Negativo 

diversos  EBIT / despesa financeira Negativo 
  despesa financeira / receita líquida Positivo 
  dívida de longo prazo / receita líquida Positivo 
   (lucro líquido + depreciação + amortização) / 

despesa financeira 

Negativo 

  (lucro líquido + depreciação + amortização) / 
exigível total 

Negativo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
(1) As variáveis de crescimento têm referência temporal. O período t é referente a 
2010 e t-1 a 2009. 
 

 

3.3 Modelo de financial distress 

 

 

O modelo de financial distress dessa dissertação tem como objetivo verificar se há 

relação estatisticamente significante entre as variáveis relacionadas ao conselho de 

administração e financial distress. Este modelo foi inspirado em Daily e Dalton 

(1994a) que utilizaram as variáveis de estrutura de governança, qualidade do 

conselho, estrutura de propriedade e variáveis financeiras em seu modelo de 

falência (conforme descrito na subseção 2.4). As variáveis dos agrupamentos de 

estrutura de governança (dualidade e dependência do conselho), qualidade do 

conselho e estrutura de propriedade (apresentados na subseções 3.2.2, 3.2.3 e 

3.2.4 respectivamente) foram consideradas como variáveis de estudo dessa 

dissertação. Enquanto que as variáveis do agrupamento indicadores financeiros 

(apresentada na subseção 3.2.5) foram consideradas variáveis de controle.  
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Horta, Alves e Carvalho (2014) comentam que os métodos mais comuns de 

modelagem utilizados com finalidade de predição podem ser divididos em técnicas 

estatísticas mais tradicionais, como análise discriminante múltipla e regressão 

logística, ou não tradicionais como redes neurais e árvores de decisão. Neste 

trabalho utilizaremos a regressão logística como modelo de financial distress, 

alinhado à diversos autores (Daily e Dalton, 1994a; Platt e Platt, 2002; Platt e Platt, 

2006). A regressão logística utiliza estimação por máxima verossimilhança e assume 

a seguinte forma genérica, conforme a equação (1) abaixo: 

 

(1) ln𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2+ . . . +𝛽𝑛𝑥𝑖𝑛 

 

Da equação (1) acima, tem-se que: 

a) 𝑃𝑖 é a probabilidade da i–ésima empresa estar em financial distress; 

b) 𝛽0 é o intercepto da equação; 

c) 𝛽1, 𝛽2 e assim sucessivamente até 𝛽𝑛 são os coeficientes das variáveis do 

modelo; 

d) 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2  e assim sucessivamente até 𝑥𝑖𝑛  são as variáveis do modelo da i-

ésima empresa. 

 

Para maiores detalhes sobre as técnicas de regressão logística, consultar Dielman 

(2001) e Tabachnick e Fidel (2007). 

 

Nos diversos modelos de regressão utilizados para o teste, procurou-se verificar 

possível multicolinearidade entre as variáveis dependentes das regressões através 

do cálculo do VIF (variance inflation factor). Acock (2010), afirma que a  

multicolinearidade é um problema em regressões múltiplas e acontece quando a 

combinação de variáveis explicativas de uma regressão torna uma ou mais variáveis 

redundantes. O autor comenta que o VIF pode ser utilizado para avaliar o problema 

de multicolinearidade para cada variável independente. Sendo xi uma variável 

independente de uma regressão e VIFi seu respectivo variance inflation factor, o 

definimos segundo a equação (2) a seguir: 
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 (2) 𝑉𝐼𝐹𝑖 =
1

1−𝑅𝑖
2 

 

Acock (2010) comenta que o 𝑅𝑖
2 da equação (2) acima é o R-quadrado da regressão 

de xi sobre todas as outras variáveis independentes do modelo em questão. 

Segundo o autor, a interpretação de 1/VIFi, ou 1-𝑅𝑖
2, é mais intuitiva e seria o quanto 

da variação de xi não é explicada pelas demais variáveis independentes. Logo, o VIF 

diretamente seria um valor de tolerância. Diversos autores apontam o valor de 10 

como tolerância (Dielman, 2001; Acock, 2010; Tabachnick e Fidel, 2007).  

 

Quanto à data base utilizada, as variáveis explicativas são de 2010. Utilizar os dados 

de um único ano apenas é uma forma de lidar com questões relacionadas às 

variações da taxa de inflação, taxa de juros e crescimento do PIB, que poderiam 

aparecer se utilizássemos diversas referências (Mensah, 1984; Platt, Platt e 

Pedersen, 1994; Platt e Platt, 2006).  

 

Para a marcação da variável dependente financial distress e pelo caráter 

exploratório deste trabalho foram coletados dados de 2011 a 2014. Logo, foram 

testadas janelas de dois, três e quatro anos antes ao evento de financial distress. 

Conforme apresentado na subseção 3.2.1, dado o método de definição da variável 

dependente (financial distress) a janela de tempo mais curta possível é de dois anos 

antes ao evento. 

 

Não há consenso na literatura quanto ao período de referência prévio ao evento de 

financial distress/falência das variáveis. Sanvicente e Minardi (1998) testaram 

janelas de três, dois e um ano antes do evento de concordata em seus modelos de 

análise discriminante, sendo que o melhor modelo de previsão utilizou dados de um 

ano antes da concordata. Daily e Dalton (1994a), por sua vez, utilizaram modelo 

com variáveis de cinco anos anteriores à falência.  

 

O Esquema 2 a seguir representa os modelos por etapas (já apresentado no 

Esquema 1), cujas variáveis explicativas utilizam referências de 2010 e com 

diferentes variáveis dependentes de financial distress (critérios de resultados 

distintos e períodos de 2012 a 2014, conforme discutido na subseção 3.2.1). 
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Esquema 2 - Modelos por etapas com diferentes variáveis de financial distress 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Como já introduzido no começo da seção, serão utilizados dois modelos base com 

variáveis financeiras de controle e, por etapas, serão adicionadas novas variáveis 

explicativas e combinações dessas variáveis para montar modelos intermediários. O 

modelo final, por sua vez, utilizará todas as variáveis explicativas (estudo e controle). 

Os modelos base a serem utilizados serão: 

a) modelo base de Daily e Dalton; 

b) modelo base próprio 

 

A discussão dos modelos base em seus detalhes será feita nas subseções 3.3.1 e 

3.3.2 seguintes. 

 

 

3.3.1 Modelo base de Daily e Dalton e determinantes novos por etapas 

 

 

Com o objetivo de verificar relação significativa entre as variáveis relacionadas ao 

conselho de administração e financial distress, utilizou-se modelos inspirados em 

Daily e Dalton (1994a), com diversas variáveis resposta de financial distress e 

determinantes novos por etapas (conforme representado no Esquema 2). Portanto, o 

modelo base e demais variáveis explicativas testadas foram as seguintes: 
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a) FIN: trata-se do modelo base com mesmos indicadores financeiros (variáveis 

de controle) do modelo de Daily e Dalton (1994a). As variáveis utilizadas 

foram (1) lucro líquido / ativo total, (2) ativo circulante / passivo circulante e 

(3) dívida longo prazo / ativo total; 

b) GOV : todas as variáveis de estrutura de governança definidas no Quadro 6 

(Ex.: dummy dualidade, percentual de conselheiros dependentes critério 

CVM, dummy conselho fiscal, etc.); 

c) QUA: todas as variáveis de qualidade do conselho definidas no Quadro 8 

(Ex.: percentual de conselheiros da elite educacional, percentual de 

conselheiros que são CEO ou chairman em outras empresas, etc.); 

d) PRO: todas as variáveis de estrutura de propriedade definidas no Quadro 9 

(Ex.: percentual de ações de acionistas discriminados, participação acionária 

de empresas estatais, etc.). 

 

 

3.3.2 Modelo base próprio e determinantes novos por etapas 

 

 

Através do modelo base próprio e determinantes novos por etapa, o objetivo 

continua sendo o mesmo de encontrar relação significativa entre as variáveis 

relacionadas ao conselho de administração e financial distress. Contudo, dada as 

distinções conceituais entre financial distress e falência as variáveis financeiras de 

controle de Daily e Dalton (1994a) podem não ser significantes quando aplicadas ao 

modelo de financial distress. Nesse sentido, procurou-se escolher variáveis 

financeiras de controle para montar um modelo base próprio. 

 

A escolha do modelo base (variáveis financeiras de controle) esteve totalmente 

ligada aos procedimentos de busca de um modelo final, pelos quais foram testadas 

de forma exploratória diversas combinações entre as variáveis de estudo e as 

variáveis de controle. Através deste procedimento, a intenção era encontrar 

variáveis de estudo com coeficientes significantes, para justamente testar as 

hipóteses de pesquisa propostas (subseção 2.4.1).  
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Esta forma exploratória de modelagem foi inspirado em autores que também 

procuraram melhores combinações de indicadores financeiros em seus modelos 

(Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e Platt, 2002; Platt e Platt, 2006).  

 

O procedimento de escolha do modelo final se guiou nos seguintes critérios abaixo: 

a) para as variáveis de estudo, procurou-se encontrar variáveis estatisticamente 

significantes e com sinais esperados. No caso do grupo das variáveis de 

governança, foram obrigatórios a variável de dualidade, ao menos uma de 

conselho fiscal e ao menos uma de estrutura de conselho. Para os grupos de 

variáveis de qualidade e de propriedade, foram obrigatórios pelo menos uma 

variável de cada. Essas obrigatoriedades são necessárias pois serão através 

dessas variáveis que serão verificadas as hipóteses de pesquisa; 

b) para as variáveis de controle (financeiras), foram selecionadas as variáveis 

que em conjunto com as variáveis de estudo se mostraram estatisticamente 

significantes e com sinais esperados. Apesar de haver diversos grupos de 

indicadores financeiros (conforme apresentado no Quadro 10), não foi 

imposta a obrigatoriedade de pelo menos uma variável de cada grupo; 

c) foi avaliado também a correlação entre as variáveis independentes (de 

estudo e de controle) para evitar problemas na regressão. 

 

Para auxiliar a busca de um modelo final que atendesse às restrições colocadas nos 

itens (a) e (b) acima, no software Stata 13 foi utilizada a função stepwise com as 

opções lockterm1 (para manter as variáveis de estudo descritas conforme item (a) 

acima) e pr(0.05) (para remover as variáveis de controle que não atendessem o 

nível de significância de 5%, conforme item (b) acima).  

 

A modelagem foi concluída com refino manual de seleção de variáveis e checagem 

de VIF (para atender ao item (c) acima), dado que a função stepwise apenas auxilia 

e não traz soluções finais. 

 

No Esquema 3 (página 59) está sintetizado todo o procedimento utilizado para a 

criação de alternativas e posterior escolha do modelo final de financial distress. 
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Por fim, no modelo base próprio se encontram as variáveis financeiras de controle 

do modelo final de financial distress, que atendeu às restrições dos itens (a), (b) e (c) 

anteriores. A equação será apresentada na seção seguinte e os resultados serão 

apresentados por etapas, da mesma forma que descrito anteriormente para o 

modelo base de Daily e Dalton. 

 

Como complemento, dado que os principais autores utilizados para essa modelagem 

exploratória foram Sanvicente e Minardi (1998) e Platt e Platt (2006), no Anexo B 

dessa dissertação se encontram resultados das regressões com mesma 

metodologia aplicada (modelos base e determinantes novos por etapa), se 

utilizássemos como modelos base as variáveis de seus respectivos modelos de 

falência e financial distress.  
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Esquema 3 - Procedimentos de modelagem própria de financial distress  

 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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4 RESULTADOS 

 

 

Utilizou-se a regressão logística para modelar financial distress e verificar possível 

relação com as variáveis de estrutura e composição do conselho de administração.  

Os resultados serão apresentados através de diversas regressões, partindo-se de 

um modelo base com variáveis financeiras de controle e adicionando-se por etapas 

variáveis de estudo para obter modelos intermediários até chegar a um modelo final, 

com todas as principais variáveis na mesma regressão. 

 

Conforme apresentado em subseções anteriores (3.3.1 e 3.3.2), serão dois modelos 

base utilizados: Daily e Dalton (1994a) e um próprio, que foi especificamente 

desenvolvido para financial distress e baseado nas variáveis testadas em 

modelagem de falência/financial distress de diversos autores (Daily e Dalton, 1994a; 

Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e Platt, 2006). 

 

Os resultados apresentados nesta seção utilizam a variável resposta FD_EBIT12. 

Para que uma empresa seja considerada em financial distress, deve atender aos 

critérios do Quadro 11 abaixo (detalhes dos conceitos de financial distress na 

subseção 3.2.1): 

 

Quadro 11 - Critérios da variável resposta financial distress utilizada nos modelos 
por etapas 

Critério IC 
Anos 

2010 2011 2012 

𝐼𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛
 IC > 1 IC < 1 IC < 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Utilizar EBIT no indicador IC é mais conservador quando comparado a EBITDA e o 

conceito está alinhado ao de Hoshi, Kashyap e Sharfstein (1990). Utilizou-se a 

marcação de financial distress de 2012 e, portanto, as variáveis explicativas 

referentes a 2010 têm dois anos de defasagem. Utilizar dados de dois anos antes do 

evento de financial distress teve poder de explicação maior, de modo geral, quando 

comparados a três e quatro anos antes do evento ao serem analisados os Pseudo 
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R2 dos modelos bases. Além disso, a defasagem de dois anos está alinhada a Platt 

e Platt (2006). De qualquer forma, os resultados das regressões dos demais 

modelos por etapas se encontram no Anexo B. 

 

Quanto às diversas variáveis de estudo apresentadas dos grupos de estrutura de 

governança, qualidade do conselho e estrutura de propriedade (subseções 3.2.2, 

3.2.3 e 3.2.4, respectivamente) apesar de todas serem testadas, nesta seção de 

resultados serão apresentadas as mais relevantes apenas.  

 

Conforme já foi citado, serão apresentados nessa seção os resultados das 

regressões por etapas com o uso de dois modelos base: (1) Daily e Dalton, que é o 

autor de referência dessa dissertação e (2) próprio, que procura modelar melhor 

financial distress e sua relação com as variáveis de estrutura de governança. 

Entretanto, dado a importância dos autores Sanvicente e Minardi (1998) e Platt e 

Platt (2006) para o desenvolvimento do modelo próprio, aplicou-se mesma 

metodologia de regressões em partes e utilizou-se as variáveis originais de seus 

modelos. Estes resultados se encontram no Anexo B e alguns de seus resultados 

serão comentados nesta seção. Logo, devido ao diversos resultados apresentados e 

referenciados, o Quadro 12 abaixo serve como guia de referência para encontrar os 

resultados dos modelos. 

 

Quadro 12 - Guia de referência de resultados dos modelos por etapas 

Modelo Base Variável Resposta Localização Tabela 

Daily e Dalton FD_EBIT12 Subseção 4.1.2 Tabela 3 
Próprio FD_EBIT12 Subseção 4.2.2 Tabela 6 
Daily e Dalton FD_EBITDA12 Anexo B Tabela 7 
Próprio FD_EBITDA12 Anexo B Tabela 8 
Sanvicente e Minardi FD_EBIT12 Anexo B Tabela 9 
Sanvicente e Minardi FD_EBITDA12 Anexo B Tabela 10 
Platt e Platt FD_EBIT12 Anexo B Tabela 11 
Platt e Platt FD_EBITDA12 Anexo B Tabela 12 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em seguida serão apresentados os resultados dos modelo por etapas que utilizam o 

modelo base de Daily e Dalton. Logo após, serão expostos os resultados dos 

modelos por etapas que utilizam modelo base próprio. Cada uma dessas subseções 

contará com tópicos de estatística descritiva das principais variáveis dos modelos e 
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os resultados das regressões por etapa. Por fim, serão discutidos os resultados 

esperados para cada grupo de variável de estudo, confrontando-os com as 

hipóteses de pesquisa levantadas e a literatura internacional. 

 

 

4.1 Modelo base de Daily e Dalton e determinantes novos por etapas 

 

 

Segue no Quadro 13 abaixo as definições das variáveis utilizadas no modelo em 

etapas de Daily e Dalton e que serão referenciadas nas subseções seguintes. 

 

Quadro 13 - Definição das variáveis de controle e estudo utilizadas (modelo base de 
Daily e Dalton e novos determinantes) 

Tipo Variável Definição 

Variável de 
controle 
(modelo base) 

LUC1 lucro líquido / ativo total 
 

LIQ1 ativo circulante / passivo circulante 
 

ALA1 dívida de longo prazo / ativo total 

Variáveis de 
estudo (novos 
determinantes) 

DUA Dummy de Dualidade. O valor 1 implica empresas com 
dualidade e 0 implica empresas sem dualidade 
 

GOV Percentual de conselheiros dependentes segundo 
critério da CVM 
 

COF Dummy de Conselho Fiscal. O valor 1 implica empresas 
com conselho fiscal e 0 implica empresas sem conselho 
 

QUA Percentual de conselheiros da elite educacional 
  
PRO1 Percentual de ações de acionistas discriminados (não 

considera “outros”) 
 

PRO2 Percentual de ações ordinárias de empresas Estatais, 
ou capital misto com estatal relevante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1 Estatística descritiva (modelo base de Daily e Dalton e novos 

determinantes) 

 

 

A seguir será apresentada a estatística descritiva das principais variáveis do modelo 

por etapas, que utilizou como modelo base as variáveis financeiras de controle de 

Daily e Dalton (1994a). 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva do modelo base de Daily e Dalton e novos 
determinantes 

 Média Mínimo Máximo 
Variável Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 

GOV 0,895 
(0,177) 

0,945 
(0,130) 

0,200 
 

0,500 
 

1 
 

1 
 

       
QUA 0,377 

(0,304) 
0,244 

(0,296) 
0 
 

0 
 

1 
 

0,875 
 

       
PRO1 0,821 

(0,239) 
0,720 

(0,357) 
0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

       
PRO2 0,176 

(0,339) 
0,0514 
(0,186) 

0 
 

0 
 

1 
 

0,970 
 

       
LUC1 0,151 

(14,47) 
0,0692 
(0,131) 

-117,7 
 

-0,144 
 

195,6 
 

0,544 
 

       
LIQ1 26,14 

(268,6) 
2,621 

(2,825) 
0 
 

0 
 

4109,3 
 

13,68 
 

       
ALA1 0,282 

(1,677) 
0,169 

(0,157) 
0 
 

0 
 

26,71 
 

0,529 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: Desvio padrão entre parêntesis 
 

As empresas saudáveis são as que tem a dummy de financial distress marcadas 

como 0 e, consequentemente, as empresas em financial distress são marcadas 

como 1. Em uma análise direita dos dados, ao comparar-se empresas em financial 

distress com saudáveis, nota-se média superior em dependência do conselho 

(GOV), médias inferiores no percentual de conselheiros da elite educacional (QUA) e 

percentuais de ações discriminadas (PRO1) e acionista estatal relevante (PRO2). 
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Conforme detalhado nas subseções 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, essas características eram 

esperadas. 

 

Quanto às variáveis dummy segue a contagem de frequências na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Frequências das variáveis dummy do modelo base de Daily e Dalton e 
novos determinantes 

 Saudáveis Financial Distress 
Variável Quantidade % Quantidade % 

DUA=1 63 24,90 8 24,24 
     

COF=1 102 
 

40,31 16 
 

48,48 

Total da amostra 253  33  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Analisando a Tabela 2, verifica-se 24,24% de empresas em financial distress com 

dualidade (DUA) em contrapartida a 24,90% de empresas saudáveis com dualidade. 

Constata-se 48,48% de empresas em financial distress que tem conselho fiscal 

(COF) instaurado e 40,31% de empresas saudáveis com conselho fiscal. Ambos os 

resultados não eram esperados, pois de empresas em financial distress esperava-se 

maior proporção de dualidade e menor proporção de conselho fiscal. 

 

 

4.1.2 Resultados das regressões dos modelos por etapas (modelo base de 

Daily e Dalton) 

 

 

Conforme apresentado na seção 3, de Metodologia, para testar as hipóteses de 

relação entre financial distress e variáveis de estrutura de governança utilizou-se o 

modelo base com variáveis financeiras de controle de Daily e Dalton (1994a). e, por 

etapas, foram adicionadas novas variáveis explicativas e combinações dessas 

variáveis para montar modelos intermediários, até chega-se a um modelo final com 

todas as variáveis relevantes. 
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Os resultados estão resumidos na Tabela 3, a ser apresentada a seguir. A primeira 

coluna consiste nas variáveis explicativas e cada coluna seguinte refere-se aos 

resultados de cada modelo. No bloco inferior desta tabela, encontram-se algumas 

estatísticas importantes como Pseudo R2, quantidade de observações, Chi-

quadrado e o valor do teste de Chi-quadrado de Wald, para cada modelo. 

 

Os modelos por etapas seguem a seguinte ordem na Tabela 3: 

0) Inicia-se com o modelo base, conforme indicado no cabeçalho como “Base”. 

Consiste em um modelo cuja variável resposta é financial distress 

(FD_EBIT12) e variáveis explicativas (consideradas de controle) são: lucro 

líquido / ativo total (LUC1), ativo circulante / passivo circulante (LIQ1) e dívida 

de longo prazo / ativo total (ALA1); 

1) Para elaborar o modelo seguinte, indicado por “1”, adiciona-se ao modelo 

base anterior um novo determinante, que é a dummy de dualidade (DUA). 

Dos modelos 1 ao 6 são adicionadas determinantes individuais ao modelo 

base; 

2) Em “2”, adiciona-se ao modelo base o percentual de conselheiros 

dependentes (GOV); 

3) Em “3”, agrega-se ao modelo base a dummy de conselho fiscal (COF); 

4) Em “4”, acrescenta-se ao modelo base ao percentual de conselheiros da elite 

educacional (QUA); 

5) Em “5”, adiciona-se ao modelo base o percentual de ações ordinárias de 

acionistas discriminados (PRO1); 

6) Em “6”, agrega-se ao modelo base o percentual de ações ordinárias de 

empresas Estatais, ou capital misto com estatal relevante (PRO2); 

7)  Para elaborar o modelo seguinte, indicado por “7”, adiciona-se ao modelo 

base todas as variáveis de estrutura de governança (DUA, GOV e COF) e 

qualidade do conselho (QUA). Dos modelos 7 ao 11, são adicionadas 

combinações de variáveis de estudo ao modelo base; 

8) Em “8”, acrescenta-se ao modelo base todas as variáveis de estrutura de 

governança (DUA, GOV e COF) e estrutura de propriedade (PRO1); 

9) Em “9”, acrescenta-se ao modelo base todas as variáveis de estrutura de 

governança (DUA, GOV e COF) e estrutura de propriedade estatal (PRO2);  
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10)  Em “10”, acrescenta-se ao modelo base a variável de qualidade do conselho 

(QUA) e estrutura de propriedade (PRO1); 

11)  Em “11”, acrescenta-se ao modelo base a variável de qualidade do conselho 

(QUA) e estrutura de propriedade estatal (PRO2); 

12)  Por fim, no modelo final indicado por “12” estão todas as variáveis de estudo 

que se mostraram mais relevantes adicionadas ao modelo base. 

 

Como foi apontado na introdução da seção 3, as variáveis financeiras de controle de 

Daily e Dalton podem não ser significantes quando aplicadas ao modelo de financial 

distress. Ao analisar o valor do teste de Chi-quadrado de Wald para o modelo base, 

não se pode rejeitar H0, hipótese conjunta de que todos os coeficientes das variáveis 

têm valor nulo. Se adotássemos um nível de significância de 5%, seriam analisadas 

apenas os modelos 10, 11 e 12. 

 

Nestes modelos 10, 11 e 12 estão presentes as variáveis de estudo QUA, PRO1 e 

PRO2 que são significantes a 5% em seus respectivos modelos.  

 

Calculou-se também o VIF e nenhuma das variáveis apresentou valor superior a 5, 

nestes modelos. Está valor está bem abaixo do valor crítico de 10, apontador por 

diversos autores (Dielman, 2001; Acock, 2010; Tabachnick e Fidel, 2007). 
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Tabela 3 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base de Daily e Dalton) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBIT12              
DDLUC1 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 

 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 

DDLIQ1 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 
 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,03) (0,04) (0,04) (0,03) (0,04) (0,04) (0,03) 

DDALA1 -0,67 -0,53 -0,47 -0,58 -0,23 -0,47 -0,27 -0,24 -0,46 -0,23 -0,21 -0,14 -0,14 
 (1,18) (1,18) (1,16) (1,21) (0,92) (1,22) (1,07) (0,98) (1,25) (1,02) (0,91) (0,42) (0,42) 

DUA  -0,04      0,09 -0,07 -0,03   -0,02 
  (0,44)      (0,45) (0,46) (0,45)   (0,46) 

GOV   2,32     1,78 3,50** 2,81*   2,32 
   (1,46)     (1,48) (1,58) (1,50)   (1,51) 

COF    0,30    0,33 0,16 0,52   0,56 
    (0,37)    (0,38) (0,39) (0,39)   (0,39) 

QUA     -1,67**   -1,51**   -1,73** -1,80** -1,62** 
     (0,69)   (0,70)   (0,70) (0,72) (0,72) 

PRO1      -1,31**   -1,86***  -1,36**   
      (0,64)   (0,68)  (0,64)   

PRO2       -1,87*   -2,25**  -1,91** -2,28** 
       (0,98)   (1,02)  (0,96) (1,00) 

Constante -1,86*** -1,87*** -4,02*** -2,01*** -1,40*** -0,88 -1,74*** -3,27** -3,72** -4,51*** -0,33 -1,18*** -3,59** 
 (0,29) (0,32) (1,41) (0,35) (0,32) (0,56) (0,29) (1,47) (1,48) (1,46) (0,58) (0,30) (1,49) 

Pseudo R2 0,007 0,007 0,023 0,010 0,039 0,026 0,034 0,051 0,060 0,065 0,060 0,069 0,092 
N (obs.) 295 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 
chi2 1,51 1,47 4,64 2,09 7,89 5,34 7,05 10,35 12,28 13,35 12,18 14,05 18,85 
Prob>chi2 0,68 0,83 0,33 0,72 0,10 0,25 0,13 0,17 0,09 0,06 0,03 0,02 0,02 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
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4.2 Modelo base próprio e determinantes novos por etapas 

 

 

A equação (1) abaixo é resultado da modelagem resumida no Esquema 3 e descrita 

em detalhes na subseção 3.3.2. A modelagem em questão foi inspirada em modelos 

de previsão de falência/financial distress e variáveis explicativas sugeridas por 

diversos autores (Daily e Dalton, 1994a; Sanvicente e Minardi, 1998; Platt e Platt, 

2006). 

 

(1) 𝐹𝐷_𝐸𝐵𝐼𝑇12 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑈𝐴 + 𝛽2𝐺𝑂𝑉 + 𝛽3𝐶𝑂𝐹 + 𝛽4𝑄𝑈𝐴 + 𝛽5𝑃𝑅𝑂2 + 𝛽6𝐴𝐿𝐴2 +

𝛽7𝐹𝐶𝑋1 + 𝛽8𝐿𝐼𝑄2 

 

De maneira similar ao que foi apresentado na subseção anterior (4.1), que utilizou 

modelo base de Daily e Dalton, os resultados serão aqui apresentados seguindo a 

mesma ordem: estatística descritiva das principais variáveis e resultados das 

regressões dos modelos por etapas. 

 

Segue no Quadro 14 abaixo as definições das variáveis utilizadas no modelo em 

etapas próprio e que serão referenciadas nas subseções seguintes. Repara-se que 

as variáveis de estudo (novos determinantes) são as mesmas testadas no modelo 

em etapas de Daily e Dalton e as variáveis de controle para o modelo base 

apresentam novo conjunto de variáveis. Elas melhor explicam financial distress 

quando comparadas ao modelo base de Daily e Dalton (resultados na Tabela 6, a 

seguir). 

 
Quadro 14 - Definição das variáveis de controle e estudo utilizadas (modelo base 
próprio e novos determinantes) 

(continua) 

Tipo Variável Definição 

Variáveis de 
controle 
(modelo base) 

ALA2 valor de mercado do patrimônio líquido / exigível total 
 

FCX1 variação no disponível / ativo total 
 

LIQ2 ativos circulantes operacionais – passivos circulantes 
operacionais)  / ativo total 
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Quadro 14 - Definição das variáveis de controle e estudo utilizadas (modelo base 
próprio e novos determinantes) 

(conclusão) 

Tipo Variável Definição 

Variáveis de 
estudo (novos 
determinantes) 

DUA Dummy de Dualidade. O valor 1 implica empresas com 
dualidade e 0 implica empresas sem dualidade 
 

GOV Percentual de conselheiros dependentes segundo 
critério da CVM 
 

COF Dummy de Conselho Fiscal. O valor 1 implica empresas 
com conselho fiscal e 0 implica empresas sem conselho 
 

QUA Percentual de conselheiros da elite educacional 
  
PRO1 Percentual de ações de acionistas discriminados (não 

considera “outros”) 
 

PRO2 Percentual de ações ordinárias de empresas Estatais, 
ou capital misto com estatal relevante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

4.2.1 Estatística descritiva (modelo base próprio e novos determinantes) 

 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva do modelo base próprio e novos determinantes 

(continua) 

 Média Mínimo Máximo 
Variável Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 

GOV 0,840 
(0,205) 

0,934 
(0,148) 

0,200 
 

0,500 
 

1 
 

1 
 

       
QUA 0,421 

(0,296) 
0,249 

(0,309) 
0 
 

0 
 

1 
 

0,875 
 

       
PRO1 0,714 

(0,247) 
0,738 

(0,320) 
0 
 

0,000400 
 

1 
 

1 
 

       
PRO2 0,138 

(0,274) 
0,0783 
(0,236) 

0 
 

0 
 

0,996 
 

0,970 
 

       
ALA2 7,198 

(30,93) 
1,454 

(1,241) 
0,344 

 
0,0816 

 
326,0 

 
4,284 
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Tabela 4 - Estatística descritiva do modelo base próprio e novos determinantes 
(conclusão) 

 Média Mínimo Máximo 
Variável Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 
Saudáveis Financial 

Distress 

FCX1 -0,0505 
(0,0959) 

-0,113 
(0,108) 

-0,531 
 

-0,400 
 

0,355 
 

-0,0167 
 

       
LIQ2 0,0860 

(0,155) 
0,128 

(0,226) 
-0,338 

 
-0,126 

 
0,755 

 
0,840 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: Desvio padrão entre parêntesis 
 

Analisando diretamente os dados da Tabela 4, é possível verificar que empresas em 

financial distress possuem média superior em dependência do conselho (GOV), 

médias inferiores no percentual de conselheiros da elite educacional (QUA) e 

percentuais de ações acionista estatal relevante (PRO2). Conforme detalhado nas 

subseções 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, essas características eram esperadas. No entanto, 

era esperado que o percentual de ações discriminadas (PRO1) também tivesse 

média menor e o que foi verificado, na prática, foi um número ligeiramente maior. 

 

Para análise das variáveis dummy utilizadas no modelo, na Tabela 5 abaixo se 

encontra a contagem de frequências: 

 

Tabela 5 - Frequências das variáveis dummy do modelo base próprio e novos 
determinantes 

 Saudáveis Financial Distress 
Variável Quantidade % Quantidade % 

DUA=1 28 23,93 6 30,00 
     
COF=1 71 

 
60,68 13 

 
65,00 

Total da amostra 117  20  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Através da Tabela 5, verifica-se 30% de empresas em financial distress com 

dualidade em contrapartida a 23,93% de empresas saudáveis com dualidade. Era 

esperada a maior frequência de dualidade em empresas em financial distress, 

segundo discutido na subseção 3.2.2. 
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Constata-se 65% de empresas em financial distress que tem conselho fiscal 

instaurado frente a 60,68% de empresas saudáveis com conselho fiscal. Contudo, 

esperava-se menor proporção de conselho fiscal em empresas em financial distress. 

 

 

4.2.2 Resultados das regressões dos modelos por etapas (modelo base 

próprio) 

 

 

De maneira análoga à apresentação dos resultados do modelo de Daily e Dalton, 

será apresentada a Tabela 8 com os resultados das regressões do modelo base e 

demais modelos por etapas, incluindo o modelo final com todas as variáveis 

relevantes. Inclusive a adição dos novos determinantes ao modelo base será feita da 

mesma forma (consultar subseção 4.1.2). Relembrando, os modelos 1 ao 6 são 

adicionadas determinantes individuais ao modelo base e os modelos 7 ao 11 são 

adicionadas combinações de variáveis de estudo ao modelo base. O modelo 12, por 

fim, é o modelo final com todas as variáveis relevantes em uma mesma equação. 

Todos os comentários abaixo são referentes a Tabela 8. 

 

Inicia-se com o modelo base, conforme indicado no cabeçalho da Tabela 6 como 

“Base”. É um modelo cuja variável resposta é financial distress (FD_EBIT12) e as 

variáveis explicativas (consideradas de controle) são: valor de mercado do 

patrimônio líquido / exigível total (ALA2), variação no disponível / ativo total (FCX1) e 

(ativos circulantes operacionais – passivos circulantes operacionais) / ativo total 

(LIQ2). Diferentemente do encontrado no modelo base de Daily e Dalton, ao analisar 

o valor do teste de Chi-quadrado de Wald para o modelo base próprio, pode-se 

rejeitar H0, que seria a hipótese conjunta de que todos os coeficientes das variáveis 

têm valor nulo. Todos os sinais dos coeficientes têm valor esperado (conforme 

exposto em subseção 3.2.5), ALA2 e FCX1 são significantes a 5% e LIQ2 a 10%. 

 

No modelo “1”, que inclui a dummy de dualidade (DUA) ao modelo base, as 

variáveis de controle mantêm os mesmos níveis de significância mas o determinante 

adicionado não é significante.  
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Resultados similares são encontrados nos modelos “3”, “5” e “6” que 

respectivamente adicionam ao modelo base: a dummy de conselho fiscal (COF), o 

percentual de ações de acionistas discriminados (PRO1) e o percentual de ações de 

acionista estatal relevante (PRO2). Como no modelo “1”, esses novos determinantes 

não apresentam significância estatística.  

 

Quanto ao modelo “2”, que adiciona o percentual de conselheiros dependentes ao 

modelo base, encontra-se resultados relevantes: os níveis de significância das 

variáveis de controle aumentam e o determinante adicionado é significativo a 5%. 

Seu coeficiente apresenta sinal esperado (conforme discutido na subseção 3.2.2) e 

todos os indicadores financeiros continuam com sinal esperado. 

 

O modelo “4”, que agrega o percentual de conselheiros da elite educacional ao 

modelo base, apresenta resultados similares ao modelo “2”: o determinante 

adicionado é significativo a 5% e também com sinal esperado. Em relação às 

variáveis financeiras de controle, ALA2 e FCX1 são significativas a 5% e LIQ2 a 10% 

– todas com sinais esperados. 

 

No modelo “7” agrega-se, ao mesmo tempo, o grupo de variáveis de estrutura de 

governança (DUA, GOV e COF) e qualidade do conselho (QUA) ao modelo base. O 

percentual de conselheiros dependentes continua significante a 5% e demais 

variáveis de estrutura de governança continuam não significativos. A variável de 

percentual de conselheiros da elite educacional (QUA) passa a ser significativa a 

10%. As variáveis financeiras de controle são significativas a 5% e FCX1 é 

significativa ainda a 1%. 

 

No modelo “8” adiciona-se, ao mesmo tempo, o grupo de variáveis de estrutura de 

governança (DUA, GOV e COF) e o percentual de ações de acionistas discriminados 

(PRO1) ao modelo base. No modelo “9” é feito de maneira similar, mas ao invés de 

PRO1, tem-se o percentual de ações de acionista estatal relevante (PRO2). Os 

resultados de ambos os modelos são parecidos: percentual de conselheiros 

dependentes (GOV) significante a 5% e variáveis de estrutura de propriedade 

(PRO1 e PRO2) não significativos. As variáveis de controle de ambos os modelos 
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continuam significantes como o modelo “7”. Todas as variáveis apresentam sinais 

esperados. 

 

Os modelos “10” e “11” apresentam o percentual de conselheiros da elite 

educacional (QUA) e as variáveis de estrutura de propriedade PRO1 e PRO2, 

respectivamente. Os resultados de ambos os modelos também são parecidos: não 

há significância nas variáveis de estrutura de propriedade e QUA apresenta 

significância a 5%. Os indicadores financeiros continuam significantes, entretanto, 

LIQ2 é significante a 10%. 

 

Por fim, o modelo 12 apresenta as mesmas variáveis da Equação 1 e estão todas as 

variáveis relevantes ao mesmo tempo. Como pode-se verificar na Tabela 8, todas os 

indicadores financeiros de controle apresentam significância a 5% (FCX1 é 

significante a 1%). Quanto às variáveis de estudo, o percentual de conselheiros 

dependentes (GOV) apresenta significância a 5% e o percentual de conselheiros da 

elite educacional (QUA) é significante a 10% (p-valor de 0,056). Demais variáveis de 

estudo (DUA, COF e PRO2) não são significativos. 

 

Comentário relevante é que diferentemente do modelo de Daily e Dalton, as 

variáveis de estrutura de propriedade (PRO1 e PRO2) não apresentaram nenhuma 

significância nos diversos modelos por etapas. 

 

Como apresentada na subseção 3.3, a questão de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes de uma regressão é um problema e deve ser evitada. 

Calculou-se, portanto, o VIF e nenhuma das variáveis apresentou valor superior a 5, 

em todos os modelos testados. Está valor está bem abaixo do valor crítico de 10, 

apontador por diversos autores (Dielman, 2001; Acock, 2010; Tabachnick e Fidel, 

2007). 

 

Na próxima página será apresentado a Tabela 6 com os resultados das regressões 

por etapas com modelo base próprio. Em seguida, nas subseções seguintes, serão 

discutidos os detalhes dos resultados esperados para cada grupo de variável, 

confrontando-os com as hipóteses de pesquisa e literatura internacional. 
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Tabela 6 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base próprio) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBIT12              
ALA2 -0,64** -0,64** -0,67** -0,64** -0,64** -0,65** -0,64** -0,71** -0,71** -0,71** -0,66*** -0,64*** -0,71** 
 (0,26) (0,26) (0,26) (0,27) (0,25) (0,26) (0,26) (0,28) (0,29) (0,28) (0,26) (0,25) (0,28) 

FCX1 -5,76** -5,76** -8,18*** -5,76** -5,72** -6,14** -5,33** -7,85*** -7,92*** -7,66*** -6,12** -5,32** -7,55*** 

 (2,44) (2,47) (2,74) (2,52) (2,50) (2,52) (2,52) (2,83) (2,77) (2,79) (2,60) (2,58) (2,86) 

LIQ2 2,97* 2,97* 3,35** 2,97* 3,00* 3,00* 2,94* 3,44** 3,46** 3,42** 3,04* 2,97* 3,39** 
 (1,57) (1,58) (1,54) (1,58) (1,61) (1,57) (1,57) (1,58) (1,57) (1,56) (1,60) (1,60) (1,58) 

DUA  -0,00      0,28 0,06 -0,03   0,19 
  (0,59)      (0,62) (0,61) (0,62)   (0,63) 

GOV   5,09**     4,79** 5,43** 5,36**   4,82** 
   (2,26)     (2,42) (2,43) (2,36)   (2,42) 

COF    0,01    -0,21 -0,33 -0,23   -0,13 
    (0,59)    (0,67) (0,65) (0,66)   (0,68) 

QUA     -2,23**   -1,93*   -2,22** -2,25** -1,93* 
     (0,96)   (1,01)   (0,96) (0,97) (1,01) 

PRO1      0,71   -0,17  0,66   
      (1,09)   (1,14)  (1,10)   

PRO2       -0,72   -0,83  -0,70 -0,79 
       (1,23)   (1,31)  (1,22) (1,30) 

Constante -1,27*** -1,27*** -6,05*** -1,27* -0,51 -1,81* -1,14** -5,03** -5,98*** -5,95*** -1,02 -0,39 -4,98** 
 (0,47) (0,49) (2,24) (0,71) (0,54) (0,97) (0,51) (2,35) (2,31) (2,28) (1,01) (0,58) (2,35) 

Pseudo R2 0,170 0,170 0,235 0,170 0,222 0,174 0,173 0,272 0,238 0,241 0,226 0,226 0,276 
N (obs.) 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
chi2 19,35 19,35 26,76 19,35 25,34 19,80 19,73 31,01 27,06 27,47 25,71 25,69 31,41 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
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4.3 Estrutura de governança 

 

 

Segue abaixo no Quadro 15, resumo das evidências encontradas nas variáveis de 

estrutura de governança nos diversos modelos por etapas testados. A coluna 

“Modelos” indica quais dos modelos por etapas foram encontradas significância da 

variável e a quantidade de asteriscos indica seu nível se significância. 

 

Quadro 15 - Resumo de evidências encontradas das variáveis de estrutura de 
governança 

Variável Modelo Base / Var. Resposta Modelos Tabela 

GOV Daily e Dalton / FD_EBIT12 8**, 9*  Tabela 3 
GOV Próprio / FD_EBIT12 2**, 7**, 8**, 9**, 12** Tabela 6 
GOV Próprio / FD_EBITDA12 2*, 8**, 9**, 12** Tabela 8 
GOV Sanvicente e Minardi / FD_EBIT12 2*, 8**, 9**, 12* Tabela 9 
COF Daily e Dalton / FD_EBITDA12 9*, 12* Tabela 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: Níveis de significância * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
 

O percentual de conselheiros dependentes segundo critério da CVM (GOV), 

conforme pode-se verificar no Quadro 15, apresentou coeficientes significantes em 

diversos modelos e, portanto, está positivamente correlacionado com financial 

distress. Isso implica que estruturas de conselho mais dependentes aumentam o 

risco de financial distress. O resultado encontrado está alinhado ao que foi 

constatado por outros autores (Hambrick e D’Aveni, 1992; Daily e Dalton, 1994a; Li, 

Wang e Deng, 2008; Salloum, Azoury e Azzi, 2013). Essa relação encontra suporte 

na teoria de agência, a qual defende a importância e preferência por estruturas de 

conselho mais independentes para cumprir seu papel de monitoramento e controle. 

Segundo Silveira (2010), os conselheiros independentes por não possuírem nenhum 

vínculo especial com executivos ou acionistas relevantes têm melhores condições 

de tomarem decisões imparciais visando o melhor para a companhia no longo prazo.  
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O interessante das evidências encontradas para essa variável foi que elas foram 

encontradas com diversos modelos base, reforçando a consistência do resultado. 

A variável dummy de dualidade (DUA) não apresentou significância em nenhum dos 

modelos por etapas testados. Assim como o percentual de conselheiros 

dependentes, esperava-se dessa variável uma correlação positiva com financial 

distress. Outros autores testaram a variável de dualidade em seu modelo de 

financial distress e também não encontram significância desta variável no modelo 

(Salloum, Azoury e Azzi, 2013; Hsu e Wu, 2014). Contudo, Daily e Dalton (1994a) 

em seu modelo de falência encontram relação significativa nesta variável. 

 

Quanto a dummy de conselho fiscal (COF), foram encontradas relações significantes 

a 10% nesta variável em dois modelos que utilizaram modelo base de Daily e Dalton 

e variável resposta FD_EBITDA12. Conforme exposto na subseção 3.2.2, era 

esperado sinal negativo para o coeficiente dado que este órgão tem como atribuição 

principal a fiscalização, controle independente para os sócios e supri o papel do 

comitê de auditoria (muitas vezes ausente). No entanto, para estes dois modelos em 

questão os coeficientes apresentaram sinal positivo. Como Black, Carvalho e Gorga 

(2010) apontaram, o conselho fiscal é um órgão peculiar do Brasil e, portanto, na 

literatura internacional não existem modelos de financial distress que testam 

especificamente essa variável. Algo similar foi testado por Li, Wang e Deng (2008) 

com a variável opinião do auditor (dummy para parecer favorável ou não) e 

encontrou significância com o sinal negativo esperado. 

 

Dessa forma, das três hipóteses anteriormente formuladas encontramos suporte a 

apenas uma delas, a H2: Existe relacionamento significativo entre as variáveis 

dependência do conselho e financial distress.  

 

Não foi encontrada significância nas variáveis de dualidade logo rejeita-se a hipótese 

H1: Existe relacionamento significativo entre as variáveis dualidade e financial 

distress.  

 

Quanto ao conselho fiscal, foram encontradas evidências fracas nessa variável logo 

também rejeita-se H3: Existe relacionamento significativo entre as variáveis 

conselho fiscal e financial distress. 
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4.4 Qualidade de conselho e estrutura de propriedade 

 

 

Segue abaixo no Quadro 16, resumo das evidências encontradas nas variáveis de 

qualidade de conselho (QUA) e estrutura de propriedade (PRO1 e PRO2) nos 

diversos modelos por etapas testados. A coluna “Modelos” indica quais dos modelos 

por etapas foram encontradas significância da variável e a quantidade de asteriscos 

indica seu nível se significância. 

 

Quadro 16 - Resumo de evidências das variáveis de qualidade conselho e estrutura 
de propriedade 

Variável Modelo Base / Var. Resposta Modelos Tabela 

QUA Daily e Dalton / FD_EBIT12 4**, 7**, 10**, 11**, 
12** 

Tabela 3 

QUA Próprio / FD_EBIT12 4**, 7*, 10**, 11**, 
12* 

Tabela 6 

QUA Daily e Dalton / FD_EBITDA12 4**, 7**, 10**, 11**, 
12* 

Tabela 7 

QUA Próprio / FD_EBITDA12 4**, 7*, 10**, 11**, 
12* 

Tabela 8 

QUA Sanvicente e Minardi / FD_EBIT12 4*, 10*, 11** Tabela 9 
QUA Platt e Platt / FD_EBIT12 11* Tabela 11 
PRO1 Daily e Dalton / FD_EBIT12 5**, 8***, 10** Tabela 3 
PRO2 Daily e Dalton / FD_EBIT12 6*, 9**, 11**, 12** Tabela 3 
PRO1 Daily e Dalton / FD_EBITDA12 5**, 8**, 10** Tabela 7 
PRO2 Sanvicente e Minardi / FD_EBIT12 9*, 11*, 12* Tabela 9 
PRO2 Platt e Platt / FD_EBIT12 9*, 12* Tabela 11 
PRO1 Platt e Platt / FD_EBITDA12 5**, 8*, 10* Tabela 12 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: Níveis de significância * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 
 

O percentual de conselheiros da elite educacional (QUA), conforme evidências 

resumidas do Quadro 16, apresentou coeficientes significativos em diversos 

modelos e, por isso, pode-se afirmar que está negativamente correlacionado com 

financial distress. Ou seja, quanto maior o percentual de conselheiros de elite 

educacional menor o risco de financial distress.  

 

Encontramos relevância parecida aos estudos de Daily e Dalton (1994a) e D’Aveni, 

(1990), que também utilizaram a variável qualidade do conselho em seus modelos 

mas para esta medida escolheram a quantidade conselheiros que são CEO ou 
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chairman em outras empresas (não afiliadas). Encontrar significância nesta variável 

dá suporte à qualidade como fonte de poder e sinônimo de prestígio (D’Aveni, 1990; 

Finkelstein, 1992; Daily e Dalton, 1994a), que são necessários para que os 

administradores tenham melhor performance na gestão da empresa. 

 

As variáveis de estrutura de propriedade utilizadas foram percentual de ações 

ordinárias de acionistas discriminados (PRO1) e percentual de ações ordinárias de 

empresas Estatais, ou capital misto com estatal relevante (PRO2). Conforme 

evidências resumidas no Quadro 16, estas variáveis apresentaram coeficientes 

significativos em diversos modelos e, portanto, constata-se correlação negativa entre 

ambas as variáveis de estrutura de propriedade e financial distress. Isso implica que 

estruturas de propriedade mais concentradas diminuem o risco de financial distress. 

Resultados parecidos foram encontrados nos modelos de falência / financial distress 

de outros autores que utilizavam variáveis de estrutura de propriedade (Daily e 

Dalton, 1994a; Li, Wang e Deng, 2008; Donker, Santen e Zahir, 2009). 

 

Essa relação negativa está embasada nos estudos os quais afirmam que estruturas 

de propriedade mais concentradas e maior participação acionária de 

administradores (teoria de alinhamento de interesses) reduzem os problemas de 

agência (Daily, Dalton e Rajagopalan, 2003; Donker, Santen e Zahir, 2009). Como 

Daily, Dalton e Rajagopalan (2003) comentaram, as participações suficientemente 

altas são justamente o incentivo que estes acionistas têm para serem mais ativos no 

monitoramento das decisões e dos comportamento dos administradores.  

 

Um comentário adicional, referente a variável percentual de ações ordinárias de 

empresas Estatais, ou capital misto com estatal relevante (PRO2). O sinal 

encontrado e esperado (sob o ponto de vista da concentração e da hipótese de 

alinhamento de interesses) foi negativo. No entanto, frente a potenciais problemas 

de governança corporativa específicos de acionistas estatais, conforme descrito por 

Silveira (2010), o sinal poderia ser positivo mas não foram encontradas essas 

características nos modelos de financial distress testados. 
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4.5 Indicadores financeiros 

 

 

Os indicadores financeiros foram consideradas variáveis de controle e utilizadas 

como modelos base nas regressões por etapas apresentadas nessa seção. Foram 

basicamente utilizados dois modelos base: (1) Daily e Dalton (artigo de referência) e 

(2) próprio (desenvolvido para modelar melhor financial distress e sua relação com 

as variáveis de estrutura de governança).  

 

Contudo, dado a importância dos autores Sanvicente e Minardi (1998) e Platt e Platt 

(2006) para o desenvolvimento do modelo próprio, também utilizamos suas variáveis 

financeiras originais como modelos base extras e os resultados das regressões se 

encontram no Anexo B. 

 

O modelo base de Daily e Dalton incluiu as seguintes variáveis de controle: lucro 

líquido / ativo total (LUC1), ativo circulante / passivo circulante (LIQ1) e dívida de 

longo prazo / ativo total (ALA1). No entanto pela análise do valor do teste de Chi-

quadrado de Wald, não se pode rejeitar H0 (hipótese conjunta de que todos os 

coeficientes das variáveis têm valor nulo). Logo, este modelo não tem significância 

para explicar financial distress e este fato inclusive motivou uma modelagem própria, 

mais adequada à variável resposta financial distress. 

 

Assim sendo, serão comentadas detalhadamente as variáveis financeiras de 

controle do modelo base próprio que foram: 

a) valor de mercado do patrimônio líquido / exigível total (ALA2);  

b) variação do disponível / ativo total (FCX1); 

c) necessidade de investimento em capital de giro / ativo total (LIQ2). 

 

A variável valor de mercado do patrimônio líquido / exigível total (ALA2) está no 

grupo de indicadores de alavancagem. Utilizou-se essa variável no mesmo conceito 

que Altman (1968) orginalmente aplicou em seu modelo Z-Score. Sanvicente e 

Minardi (1998) também utilizaram essa variável, mas de forma adaptada. No caso, 

eles consideraram valor contábil de patrimônio líquido no lugar de valor de mercado 
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do patrimônio líquido, pois muitas empresas não possuíam ações negociadas em 

bolsa em sua amostra.  

 

Quando aplicado no modelo de financial distress deste trabalho, o sinal esperado do 

coeficiente de ALA2 é negativo e a justificativa é que maiores valores de mercado 

(em relação ao exigível total) diminuem o risco de financial distress. Analisando o 

denominador do indicador, ao se aumentar o exigível total (em relação ao valor de 

mercado do patrimônio líquido) o indicador diminui e pela relação negativa aumenta-

se o risco de financial distress. Essa correlação negativa foi confirmada em todos os 

modelos utilizados (base e com determinantes novos por etapas) em um nível de 

significância que foi de 5% ou 1%. 

 

A variável variação do disponível / ativo total (FCX1) está no grupo de indicadores 

de fluxo de caixa. A variação no disponível mede o caixa gerado por reduções ou 

aumentos no passivo e no ativo, sendo utilizado nos estudos exploratórios de 

Sanvicente e Minardi (1998). O sinal esperado do coeficiente é negativo dado que 

restrições de caixa podem originar problemas de cumprimento de obrigações de 

uma empresa e, consequentemente, aumentar as chances de financial distress. 

Verificou-se justamente essa relação nos modelos de financial distress e os 

coeficientes também apresentaram significância de 5% ou 1% em todos os modelos. 

(houve apenas o modelo 6 com significância a 10%, consultar Tabela 8)  

 

A variável FCX1 foi testada por Sanvicente e Minardi (1998) mas não foi escolhida 

para o modelo final. Segundo os autores, o modelo que utilizava variáveis de fluxo 

de caixa teve resultados melhores de dois a três anos do evento de concordata. 

 

A variável necessidade de investimento em capital de giro / ativo total (LIQ2) está no 

grupo de indicadores que medem a liquidez. O numerador, necessidade de 

investimento em capital de giro, é definido pelo ativo circulante operacional menos o 

passivo circulante operacional. Espera-se sinal positivo pela hipótese de overtrading, 

situação a qual as necessidades de investimento em capital de giro passam a 

crescer bastante e o capital de giro líquido não é suficiente para cobrir 

financeiramente estes investimentos adicionais, conforme descrito por Assaf Neto e 

Silva (1995). O sinal positivo do coeficiente indica, portanto, uma correlação positiva 
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com financial distress e por isso quanto maior a necessidade de investimento em 

capital de girou maior o risco de financial distress. Confirmou-se essa relação nos 

modelos de financial distress, com coeficientes significantes a 5% ou 1% na maioria 

dos modelos utilizados. Há modelos que apresentam significância de 10% para esta 

variável (consultar Tabela 6).  

 

Sanvicente e Minardi (1998) também testaram essa variável em seu estudo de 

caráter exploratório de modelo de previsão de insolvência mas não a escolheram 

para seu modelo final. 

 

Não serão discutidos aqui os detalhes das variáveis dos modelos base extras que 

utilizaram os indicadores financeiros de Sanvicente e Minardi (1998) e Platt e Platt 

(2006). Os comentários gerais são de que como modelos base são melhores do que 

Daily e Dalton (1994a): no caso de Sanvicente e Minardi possivelmente por utilizar 

um modelo mais consistente baseado nas variáveis de Altman (1968) e testadas em 

um contexto brasileiro; já para Platt e Platt, pela modelagem ser feita para financial 

distress. Nestes modelos, nem todas as variáveis financeiras foram significantes 

mas as que apresentaram significância tinham sinais de coeficientes esperados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar relações significativas entre a estrutura e 

composição do conselho de administração e financial distress no Brasil. O problema 

de pesquisa é pautado pela teoria de agência, a qual defende que estruturas mais 

independentes de conselho conseguem lidar melhor com os problemas de agência. 

Portanto, se na teoria existe uma estrutura e composição de conselho considerada 

melhor, quais seriam os efeitos práticos disso? Será que empresas com estruturas 

de conselho mais dependentes têm maior risco de sofrer financial distress? 

 

Para responder o problema de pesquisa, foram utilizados dados de empresas de 

capital aberto e foram construídos modelos logit de financial distress, cuja variável 

resposta é financial distress e as variáveis explicativas são compostas por 

indicadores financeiros, variáveis de estrutura de governança, qualidade do 

conselho e estrutura de propriedade. Nos dados levantados, as variáveis 

independentes eram defasadas (2010) em relação à variável dependente financial 

distress (ao final, utilizou-se a referência de 2012).  

 

Para verificar a relação entre as variáveis de estudo e financial distress, partiu-se de 

um modelo base com variáveis financeiras de controle e, por etapas, foram 

adicionadas novos determinantes e combinações dessas variáveis para montar 

modelos intermediários. Por fim, o modelo final contou com todas as variáveis 

explicativas mais relevantes (controle e estudo). Para cada modelo, foram 

analisados a significância das variáveis de estudo. 

 

Os modelos base utilizados foram dois basicamente: (1) Daily e Dalton (1994a), 

artigo de referência dessa dissertação, e (2) próprio, desenvolvido para modelar 

melhor financial distress e sua relação com as variáveis de estrutura de governança. 

O modelo próprio foi baseado nos trabalhos de modelagem de Sanvicente e Minardi 

(1998) e Platt e Platt (2006). Dado a importância dos autores, também foram 

utilizadas as variáveis financeiras de seus modelos como modelos base extras 

(resultados se encontram no Anexo B). 
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Depois de aplicada a metodologia, foram encontradas evidências que sugerem a 

existência de relação entre conselho de administração com estrutura mais 

dependente e financial distress. Ou seja, conselhos mais dependentes aumentam as 

chances de financial distress. Este resultado está alinhado ao encontrado por Daily e 

Dalton (1994a), quando verificou a relação de estrutura de governança e falência 

(um estado mais severo que financial distress). A relação encontrada tem suporte na 

teoria de agência que, como havíamos citado, defende estruturas de conselho mais 

independentes para o cumprimento do papel de monitoramento e controle dos 

executivos. 

 

No entanto, não foi encontrada evidência que dá suporte à dualidade (quando CEO 

e presidente do conselho são a mesma pessoa) e pouca evidência quanto ao 

conselho fiscal (órgão peculiarmente brasileiro de controle e fiscalização dos 

números gerados pela empresa). 

 

Encontrou-se evidência também na relação entre a qualidade do conselho e financial 

distress. Conselhos compostos pela elite educacional diminuem os riscos de 

financial distress. Daily e Dalton (1994a) e D’Aveni (1990) também encontram 

evidências na qualidade do conselho, mas a mensuraram pela quantidade de 

conselheiros que são CEO ou presidente do conselho em outras empresas não 

afiliadas. Essa relação tem suporte teórico na qualidade (prestígio) como fonte de 

poder (D’Aveni, 1990; Finkelstein, 1992; Daily e Dalton, 1994a), que traz vantagens 

para a empresa pois os administradores que compõem esta elite tem maior 

influência no ambiente institucional e maior habilidade em absorver sua incerteza. 

 

Por fim, verificou-se evidências significativas na relação entre estrutura de 

propriedade e financial distress. Estruturas de propriedade mais concentradas 

diminuem o risco de financial distress. Outros autores encontraram resultados 

similares nas variáveis de estrutura de propriedade de seus modelos de falência 

(Daily e Dalton, 1994a; Donker, Santen e Zahir, 2009). Essa correlação negativa 

baseia-se na afirmação de que estruturas de propriedade mais concentradas e maior 

participação acionária de administradores (teoria de alinhamento de interesses) 

reduzem os problemas de agência (Daily, Dalton e Rajagopalan, 2003; Donker, 

Santen e Zahir, 2009).  
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Este trabalho contribui academicamente para os estudos de estruturas de 

governança corporativa em um contexto mais específico, que é o de financial 

distress. Estes estudos são escassos internacionalmente e praticamente 

inexistentes no Brasil. 

 

Pensando em termos de mercado, o trabalho despertaria interesse de diversos 

stakeholders de uma empresa, principalmente os credores, os acionistas 

(controladores e minoritários) e os fornecedores. Todo este público tem interesse na 

saúde financeira da empresa e em sua solvência, para que ela cumpra todas as 

suas obrigações e continue com performance sustentável. 

 

Empresas em financial distress sofrem quanto ao cumprimento de suas obrigações e 

aumentam seu risco de falência. Entender os porquês em termos de estrutura de 

governança corporativa é essencial para estimular mudanças no conselho de modo 

preventivo e em tempo hábil, dado que o evento financial distress é um estágio 

prévio ao da falência. 

 

Embora tenham sido encontradas evidências em estrutura de conselho, qualidade 

dos conselheiros e estrutura de propriedade é importante ressaltar que não se pode 

generalizar os resultados para todas as empresas brasileiras. Para este trabalho 

foram estudadas empresas com informações públicas disponíveis e em um período 

específico de tempo. 

 

Pela disponibilidade de informações mais detalhadas do conselho e necessárias 

para a modelagem estarem disponíveis apenas a partir de 2010, a amostra final 

ficou pequena. Outra limitação do trabalho é em relação à dificuldade de definir-se a 

variável dependente financial distress. Sendo financial distress um estado 

intermediário entre uma empresa saudável e uma empresa falida, torna-se mais 

difícil marcar essas empresas de forma objetiva.  

 

Logo, futuras pesquisas deveriam lidar com a questão do tamanho da amostra, 

agregando-se mais histórico, à medida que os dados estejam disponíveis. Em 

relação a definição da variável dependente financial distress, outros métodos 

poderiam ser testados para a marcação dessas empresas. Poderia ser utilizado o 
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default no pagamento de empréstimos, de fato. No entanto, essas informações 

normalmente não são públicas e estão disponíveis de forma mais estruturada 

apenas em bases de dados do BACEN (Banco Central do Brasil) e dos credores. 

 

A relação entre a estrutura de governança corporativa e a falência (estágio posterior 

ao de financial distress) poderia também ser objeto de futuros estudos. Porém, 

seriam necessários históricos ainda maiores para se obter amostras representativas, 

já que a falência não é um evento comum em grandes empresas. Ela é comum em 

pequenas e médias empresas, mas conseguir as informações de forma estruturada 

seria uma dificuldade ainda maior a ser enfrentada neste caso. 

 

Pensando na amplitude que futuras pesquisas poderiam alcançar, os pesquisadores 

poderiam estudar empresas da América Latina, onde os estudos de governança 

corporativa e financial distress também são escassos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Universidades e faculdades que compõem rankings internacionais 

e nacionais 

 

Os Quadros 17, 18, 19 e 20 apresentam as instituições de educação consideradas 

para marcação das variáveis de qualidade relacionadas à elite educacional.  

 

Quadro 17 - World Reputation Rankings 2015 

(continua) 

Posição Nome da Universidade País 

1 Harvard University Estados Unidos 

2 University of Cambridge Reino Unido 

3 University of Oxford Reino Unido 

4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 

5 Stanford University Estados Unidos 

6 University of California, Berkeley Estados Unidos 

7 Princeton University Estados Unidos 

8 Yale University Estados Unidos 

9 California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos 

10 Columbia University Estados Unidos 

11 University of Chicago Estados Unidos 

12 University of Tokyo Japão 

13 University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos 

14 Imperial College London Reino Unido 

15 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Suíça 

16 University of Toronto Canadá 

17 University College London (UCL) Reino Unido 

18 Johns Hopkins University Estados Unidos 

19 University of Michigan Estados Unidos 

20 Cornell University Estados Unidos 

20 New York University (NYU) Estados Unidos 

22 London School of Economics and Political Science (LSE) Reino Unido 

23 University of Pennsylvania Estados Unidos 

24 National University of Singapore (NUS) Singapura 

25 Lomonosov Moscow State University Rússia 

26 Tsinghua University China 

27 Kyoto University Japão 

28 Carnegie Mellon University Estados Unidos 

29 University of Edinburgh Reino Unido 

30 University of Illinois at Urbana-Champaign Estados Unidos 

31 King’s College London Reino Unido 
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Quadro 17 - World Reputation Rankings 2015 
(continua) 

Posição Nome da Universidade País 

32 Peking University China 

33 University of Washington Estados Unidos 

34 Duke University Estados Unidos 

35 Ludwig Maximilian University of Munich Alemanha 

35 McGill University Canadá 

37 University of British Columbia Canadá 

38 University of California, San Francisco Estados Unidos 

38 Heidelberg University Alemanha 

38 University of Wisconsin-Madison Estados Unidos 

41 University of California, San Diego Estados Unidos 

41 Humboldt University of Berlin Alemanha 

41 University of Melbourne Austrália 

44 University of California, Davis Estados Unidos 

45 Karolinska Institute Suécia 

46 University of Texas at Austin Estados Unidos 

47 Northwestern University Estados Unidos 

48 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suíça 

49 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) Estados Unidos 

50 University of Manchester Reino Unido 

51-60 University of Amsterdam Holanda 

51-60 Australian National University Austrália 

51-60 Delft University of Technology Holanda 

51-60 Free University of Berlin Alemanha 

51-60 University of Hong Kong Hong Kong 

51-60 KU Leuven Bélgica 

51-60 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 França 

51-60 Université Paris-Sorbonne França 

51-60 University of São Paulo Brasil 

51-60 Seoul National University Coréia do Sul 

51-60 University of Sydney Austrália 

61-70 University of California, Santa Barbara Estados Unidos 

61-70 École Normale Supérieure França 

61-70 Leiden University Holanda 

61-70 National Taiwan University Taiwan 

61-70 University of North Carolina at Chapel Hill Estados Unidos 

61-70 Pennsylvania State University Estados Unidos 

61-70 University of Southern California Estados Unidos 

61-70 Technical University of Munich Alemanha 

61-70 Wageningen University and Research Center Holanda 

71-80 Boston University Estados Unidos 

71-80 Brown University Estados Unidos 

71-80 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 

71-80 Michigan State University Estados Unidos 

71-80 University of Minnesota Estados Unidos 
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Quadro 17 - World Reputation Rankings 2015 
(conclusão) 

Posição Nome da Universidade País 

71-80 National Autonomous University of Mexico México 

71-80 University of Pittsburgh Estados Unidos 

71-80 Purdue University Estados Unidos 

71-80 Rutgers, The State University of New Jersey Estados Unidos 

71-80 Saint Petersburg State University Rússia 

71-80 Utrecht University Holanda 

81-90 University of Copenhagen Dinamarca 

81-90 Durham University Reino Unido 

81-90 University of Helsinki Finlândia 

81-90 Ohio State University Estados Unidos 

81-90 University of Queensland Austrália 

81-90 Texas A&M University Estados Unidos 

81-90 Uppsala University Suécia 

81-90 University of Warwick Reino Unido 

81-90 Washington University in St Louis Estados Unidos 

91-100 University of Bristol Reino Unido 

91-100 École Polytechnique França 

91-100 London Business School Reino Unido 

91-100 University of Maryland, College Park Estados Unidos 

91-100 University of Massachusetts Estados Unidos 

91-100 Mayo Medical School Estados Unidos 

91-100 Monash University Austrália 

91-100 Nanyang Technological University Singapura 

91-100 Pasteur Institute França 

91-100 RWTH Aachen University Alemanha 

Fonte: The Times Higher Education  
 

Quadro 18 - Global MBA Ranking 2015 

(continua) 

Posição Nome da Escola País 

1 Harvard Business School Estados Unidos 
2 London Business School Featured business school Reino Unido 
3 University of Pennsylvania: Wharton Estados Unidos 
4 Stanford Graduate School of Business Estados Unidos 
4 Insead França / 

Singapura 
6 Columbia Business School Estados Unidos 
7 Iese Business School Espanha 
8 MIT: Sloan Estados Unidos 
9 University of Chicago: Booth Estados Unidos 
10 University of California at Berkeley: Haas Estados Unidos 
11 Ceibs China 
12 IE Business School Featured business school Espanha 
13 University of Cambridge: Judge Reino Unido 
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Quadro 18 - Global MBA Ranking 2015 
(continua) 

Posição Nome da Escola País 

14 HKUST Business School China 
14 Northwestern University: Kellogg Estados Unidos 
16 HEC ParisFeatured business school França 
17 Yale School of Management Estados Unidos 
18 New York University: Stern Estados Unidos 
19 Esade Business School Featured business school Espanha 
20 IMD Suíça 
21 Duke University: Fuqua Estados Unidos 
22 University of Oxford: Saïd Featured business school Reino Unido 

23 Dartmouth College: Tuck Estados Unidos 
24 University of Michigan: Ross Estados Unidos 
25 UCLA: Anderson Estados Unidos 
26 Indian Institute of Management, Ahmedabad Índia 
26 SDA Bocconi Itália 
28 Cornell University: Johnson Estados Unidos 
28 University of Hong Kong China 
30 CUHK Business School China 
31 National University of Singapore Business School Singapura 
32 University of Virginia: Darden Estados Unidos 
33 Indian School of Business Índia 
34 Imperial College Business School Featured business 

school 
Reino Unido 

35 Manchester Business School Featured business 
school 

Reino Unido 

36 Carnegie Mellon: Tepper Estados Unidos 
36 The Lisbon MBA Portugal 
38 Warwick Business School Reino Unido 
39 University of North Carolina: Kenan-Flagler Estados Unidos 
40 Nanyang Business School Singapura 
40 University of Texas at Austin: McCombs Estados Unidos 
42 Georgetown University: McDonough Estados Unidos 
43 Rice University: Jones Estados Unidos 
43 University of California at Irvine: Merage Estados Unidos 

45 Rotterdam School of Management, Erasmus University Holanda 
45 City University: CassFeatured business school Reino Unido 
45 Cranfield School of ManagementFeatured business 

school 
Reino Unido 

48 Purdue University: Krannert Estados Unidos 
49 University of Maryland: Smith Estados Unidos 
50 Lancaster University Management School Reino Unido 
51 University of Washington: Foster Estados Unidos 
52 University of Cape Town GSB África do Sul 
53 University of Toronto: Rotman Canadá 
54 Michigan State University: Broad Estados Unidos 
55 Shanghai Jiao Tong University: Antai China 
55 Mannheim Business SchoolFeatured business school Alemanha 
55 Fudan University School of Management China 
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Quadro 18 - Global MBA Ranking 2015 
(continua) 

Posição Nome da Escola País 

58 University of Southern California: Marshall Estados Unidos 
59 Emory University: Goizueta Estados Unidos 
59 Sungkyunkwan University GSB Coréia do Sul 
61 Vanderbilt University: Owen Estados Unidos 
62 Indiana University: Kelley Estados Unidos 
63 
 

ESMT - European School of Management and 
TechnologyFeatured business school 

Alemanha 
 

63 University of Iowa: Tippie Estados Unidos 
65 Georgia Institute of Technology: Scheller Estados Unidos 
66 University of San Diego School of Business 

Administration 
Estados Unidos 

67 University of St Gallen Suíça 
68 Macquarie Graduate School of Management Austrália 
69 Ohio State University: Fisher Estados Unidos 
70 Wisconsin School of Business Estados Unidos 
71 University of Illinois at Urbana-Champaign Estados Unidos 
72 Washington University: Olin Estados Unidos 
73 University College Dublin: Smurfit Irlanda 
73 Babson College: Olin Estados Unidos 
75 AGSM at UNSW Business School Austrália 
76 SMU: Cox Estados Unidos 
76 Arizona State University: Carey Estados Unidos 
78 Boston University: Questrom Estados Unidos 
79 Durham University Business School Featured business 

school 
Reino Unido 

80 University of Strathclyde Business School Featured 
business school 

Reino Unido 

81 University of British Columbia: Sauder Canadá 
82 Indian Institute of Management, Bangalore Índia 
83 University of Minnesota: Carlson Estados Unidos 
84 University of Bath School of Management Reino Unido 
85 University of Rochester: Simon Estados Unidos 
86 Queen's School of Business Canadá 
86 University of Alberta Canadá 
86 Pennsylvania State University: Smeal Estados Unidos 
89 University of Notre Dame: Mendoza Estados Unidos 
90 Melbourne Business School Featured business school Austrália 
90 Boston College: Carroll Estados Unidos 
90 George Washington University Estados Unidos 
93 University of California, San Diego: Rady Estados Unidos 
94 Vlerick Business School Bélgica 
95 Birmingham Business School Featured business 

school 
Reino Unido 

96 University of South Carolina: Moore Estados Unidos 
97 University of Pittsburgh: Katz Estados Unidos 
97 Tias Business School Holanda 
97 Western University: Ivey Canadá 
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Quadro 18 - Global MBA Ranking 2015 
(conclusão) 

Posição Nome da Escola País 

100 McGill University: Desautels Canadá 

Fonte: The Financial Times 

 

Quadro 19 - Ranking TOP10 de universidades 

Posição Nome da Universidade UF 

1 Universidade de São Paulo (USP) SP 
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ 
3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) SP 
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) RS 
6 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) SP 
7 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC 
8 Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR 
9 Universidade de Brasília (UNB) DF 
10 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE 

Fonte: Folha de São Paulo – RUF 2015 

 

Apesar do Quadro 20 também apresentar um ranking brasileiro como o Quadro 19 

apresentado anteriormente, ele é importante pois a montagem e contagem do 

ranking se dá pelos melhores cursos de instituições de educação. Ou seja, o ranking 

também abrange faculdades e não fica restrito apenas às universidades (conforme 

ranking do Quadro 19). 

 

Quadro 20 - Ranking TOP3 por cursos 

Nome da Instituição UF Contagem 

Universidade de São Paulo (USP) SP 8 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) SP 6 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 5 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ 5 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-
EAESP) 

SP 1 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) SP 1 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC 1 

Fonte:  Folha de São Paulo – RUF 2015 
Notas:  1 Dados trabalhos pelo autor 

2 Foram considerados 9 cursos para contagem e montagem de ranking: 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia 
de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica e Engenharia Química. 
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ANEXO B – Outros modelos de financial distress por etapas 

 

No anexo B se encontram os resultados das regressões de alguns outros modelos 

por etapas. As Tabelas 7 e 8 referem-se aos resultados dos modelos por etapas dos 

modelos por etapas de Daily e Dalton e próprio, mas com variável dependente 

FD_EBITDA12, que utiliza EBITIDA no numerador de IC (interest coverage). Para 

estes modelos, a variável dependente financial distress segue o conceito do Quadro 

21 abaixo: 

 

Quadro 21 - Critérios da variável resposta financial distress utilizada nos modelos 
por etapas (variável dependente FD_EBITDA12) 

Critério IC 
Anos 

2010 2011 2012 

𝐼𝐶 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛
 IC > 1 IC < 1 IC < 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As Tabelas 9 e 10 referem-se aos modelos por etapas que utilizaram as variáveis do 

modelo de falência de Sanvicente e Minardi (1998) como modelo base, sendo que a 

primeira utilizou como variável resposta FD_EBIT12 (conforme conceito do Quadro 

11) e a segunda utilizou como variável dependente FD_EBITDA12 (seguindo o 

conceito do Quadro 21).  

 

As Tabelas 11 e 12 referem-se aos modelos por etapas que utilizaram as variáveis 

do modelo de financial distress de Platt e Platt (2006) como modelo base, sendo que 

a primeira utilizou como variável resposta FD_EBIT12 e a segunda utilizou como 

variável dependente FD_EBITDA12. 

 

O Quadro 22 abaixo define todas as variáveis que são relacionadas neste Anexo B. 

 

Quadro 22 - Definição das variáveis de controle e estudo utilizadas nos modelos por 
etapas apresentados no Anexo B 

(continua) 

Variável Definição 

ALA1 dívida de longo prazo / ativo total 
 

ALA2 valor de mercado do patrimônio líquido / exigível total 
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Quadro 22 - Definição das variáveis de controle e estudo utilizadas nos modelos por 
etapas apresentados no Anexo B 

(conclusão) 

Variável Definição 

ALA3 patrimônio liquido / exigível total 
 

COF Dummy de Conselho Fiscal. O valor 1 implica empresas com conselho 
fiscal e 0 implica empresas sem conselho 
 

DIV1 EBIT / despesa financeira 
 

DUA Dummy de Dualidade. O valor 1 implica empresas com dualidade e 0 
implica empresas sem dualidade 
 

FCX1 variação no disponível / ativo total 
 

GOV Percentual de conselheiros dependentes segundo critério da CVM 
 

LIQ1 ativo circulante / passivo circulante 
 

LIQ2 ativos circulantes operacionais – passivos circulantes operacionais)  / 
ativo total 

LIQ3 capital de giro / ativo total 
 

LIQ4 (ativo circulante – estoques) / passivo circulante 
 

LUC1 lucro líquido / ativo total 
 

LUC2 EBITDA / ativo total 
 

MAR1 (lucro líquido + depreciação + amortização) / receita líquida 
 

PRO1 Percentual de ações ordinárias de acionistas discriminados (não 
“outros”) 
 

PRO2 Percentual de ações ordinárias de empresas Estatais, ou capital misto 
com estatal relevante 
 

QUA Percentual de conselheiros da elite educacional 
 

REN1 (patrimônio liquido – capital social) / ativo total 
 

REN2 (EBIT + resultado financeiro) / ativo total 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 7 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base Daily e Dalton, com variável resposta FD_EBITDA12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBITDA12              
DDLUC1 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 
 (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) 

DDLIQ1 -0,11 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,09 -0,08 -0,08 -0,07 -0,10 -0,11 -0,09 
 (0,13) (0,11) (0,11) (0,12) (0,11) (0,13) (0,12) (0,12) (0,12) (0,12) (0,13) (0,13) (0,13) 

DDALA1 -1,27 -0,97 -0,89 -1,07 -0,36 -0,79 -0,15 -0,53 -0,99 -0,25 -0,29 -0,12 -0,12 
 (1,48) (1,50) (1,49) (1,57) (1,40) (1,55) (0,68) (1,50) (1,62) (1,45) (1,41) (0,35) (0,46) 

DUA  -0,46      -0,22 -0,43 -0,42   -0,30 
  (0,58)      (0,60) (0,59) (0,59)   (0,60) 

GOV   0,50     -0,13 1,61 0,83   0,38 
   (1,34)     (1,37) (1,49) (1,41)   (1,43) 

COF    0,50    0,44 0,29 0,88*   0,84* 
    (0,44)    (0,45) (0,46) (0,46)   (0,46) 

QUA     -1,84**   -1,77**   -2,00** -1,85** -1,64* 
     (0,83)   (0,85)   (0,84) (0,87) (0,88) 

PRO1      -1,60**   -1,89**  -1,78**   
      (0,77)   (0,83)  (0,77)   

PRO2       -12,00   -14,45  -9,91 -12,27 
       (10,04)   (10,64)  (8,96) (9,84) 

Constante -1,96*** -2,00*** -2,55** -2,30*** -1,60*** -0,86 -1,90*** -1,67 -2,15 -2,96** -0,18 -1,31*** -2,05 
 (0,41) (0,42) (1,30) (0,48) (0,44) (0,72) (0,34) (1,39) (1,37) (1,38) (0,75) (0,41) (1,43) 

Pseudo R2 0,017 0,018 0,014 0,021 0,047 0,038 0,090 0,055 0,054 0,122 0,077 0,121 0,145 
N (obs.) 299 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 
chi2 2,84 2,83 2,30 3,43 7,57 6,06 14,44 8,84 8,67 19,57 12,45 19,44 23,43 
Prob>chi2 0,42 0,59 0,68 0,49 0,11 0,19 0,01 0,26 0,28 0,01 0,03 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01  
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Tabela 8 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base próprio, com variável resposta FD_EBITDA12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBITDA12              
ALA2 -0,66** -0,69** -0,68** -0,72** -0,70*** -0,65** -0,76*** -0,85*** -0,82*** -0,92*** 

-0,68** 
-0,81*** -0,95*** 

 (0,27) (0,28) (0,27) (0,30) (0,27) (0,27) (0,28) (0,31) (0,32) (0,32) (0,26) (0,28) (0,32) 

FCX1 -7,04*** -7,56*** -8,80*** -6,75** -7,34*** -6,76** -5,03* -8,85*** -8,57*** -7,94*** -6,91** -5,67** -8,10*** 

 (2,60) (2,69) (2,82) (2,63) (2,69) (2,64) (2,65) (2,96) (2,86) (3,03) (2,74) (2,82) (3,14) 

LIQ2 3,98** 4,30** 4,18** 4,23** 4,52** 4,02** 5,64** 5,32*** 5,25** 7,20*** 4,55** 6,15** 7,45*** 
 (1,91) (1,98) (1,87) (1,96) (1,92) (1,92) (2,36) (2,05) (2,07) (2,57) (1,93) (2,39) (2,66) 

DUA  -0,60      -0,29 -0,62 -0,80   -0,46 
  (0,70)      (0,74) (0,74) (0,76)   (0,77) 

GOV   4,17*     4,10 5,63** 5,70**   5,23** 
   (2,27)     (2,51) (2,61) (2,63)   (2,67) 

COF    -0,43    -0,71 -0,84 -0,36   -0,31 
    (0,66)    (0,76) (0,73) (0,73)   (0,76) 

QUA     -2,65**   -2,12*   -2,71** -2,71** -2,11* 
     (1,09)   (1,15)   (1,11) (1,22) (1,28) 

PRO1      -0,60   -1,44  -0,74   
      (1,10)   (1,20)  (1,15)   

PRO2       0,00   0,00  0,00 0,00 
       (...)   (...)  (…) (…) 

Constante -1,78*** -1,65*** -5,67** -1,41* -0,94* -1,35 -1,21** -4,25* -5,14** -6,01** -0,39 -0,38 -5,06** 
 (0,50) (0,51) (2,24) (0,75) (0,56) (0,93) (0,53) (2,41) (2,36) (2,49) (1,01) (0,61) (2,54) 

Pseudo R2 0,180 0,188 0,226 0,184 0,248 0,183 0,209 0,286 0,262 0,298 0,252 0,273 0,331 
N (obs.) 143 143 143 143 143 143 104 143 143 104 143 104 104 
chi2 18,06 18,85 22,65 18,49 24,88 18,36 18,65 28,66 26,28 26,59 25,29 24,35 29,55 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01  
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Tabela 9 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base Sanvicente e Minardi, com variável resposta FD_EBIT12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBIT12              
LIQ3 2,24** 2,20** 2,45** 2,15** 2,16** 2,02** 1,82* 2,47** 2,33** 2,19** 2,04** 1,77* 2,11** 
 (0,99) (1,00) (0,99) (1,00) (0,99) (1,02) (1,01) (1,00) (1,01) (1,03) (1,01) (1,01) (1,04) 

REN1 -0,72 -0,74 -0,75 -0,72 -0,79 -0,67 -0,72 -0,85 -0,67 -0,82 -0,75 -0,77 -0,87 
 (0,79) (0,78) (0,69) (0,76) (0,74) (0,79) (0,72) (0,72) (0,78) (0,69) (0,77) (0,72) (0,70) 

REN2 -7,72** -6,99** -6,64** -6,89** -7,29** -6,85** -7,61** -6,96** -6,16* -7,19** -7,10** -7,81** -7,45** 
 (3,21) (3,19) (3,13) (3,19) (3,24) (3,18) (3,33) (3,23) (3,16) (3,34) (3,24) (3,37) (3,39) 

ALA3 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 
 (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

DIV1 0,00** 0,00** 0,00* 0,00** 0,00* 0,00** 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 
 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

DUA  -0,27      -0,29 -0,35 -0,40   -0,39 
  (0,51)      (0,53) (0,53) (0,53)   (0,54) 

GOV   2,69*     2,36 3,34** 3,16**   2,81* 
   (1,52)     (1,55) (1,63) (1,58)   (1,59) 

COF    0,10    0,05 -0,02 0,24   0,25 
    (0,42)    (0,43) (0,43) (0,44)   (0,44) 

QUA     -1,43*   -1,19   -1,42* -1,50** -1,23 
     (0,73)   (0,74)   (0,73) (0,75) (0,75) 

PRO1      -0,46   -1,06  -0,42   
      (0,75)   (0,78)  (0,74)   

PRO2       -1,65   -2,01*  -1,65* -1,97* 
       (1,01)   (1,04)  (0,99) (1,02) 

Constante -1,56*** -1,56*** -4,15*** -1,68*** -1,10** -1,27* -1,30** -3,38** -3,89** -4,26*** -0,78 -0,75 -3,50** 
 (0,50) (0,52) (1,53) (0,56) (0,55) (0,76) (0,53) (1,63) (1,60) (1,61) (0,78) (0,58) (1,67) 

Pseudo R2 0,111 0,100 0,120 0,099 0,121 0,100 0,119 0,138 0,132 0,152 0,123 0,142 0,168 
N (obs.) 265 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 
chi2 20,72 18,10 21,79 17,87 21,90 18,17 21,50 24,95 23,96 27,58 22,21 25,79 30,40 
Prob>chi2 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01  
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Tabela 10 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base Sanvicente e Minardi, com variável resposta FD_EBITDA12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBITDA12              
LIQ3 4,08*** 5,99*** 6,32*** 6,03*** 5,87*** 5,57*** 5,14*** 6,24*** 6,00*** 5,33*** 5,40*** 4,98*** 5,22*** 
 (1,57) (1,77) (1,80) (1,76) (1,74) (1,83) (1,76) (1,82) (1,89) (1,83) (1,82) (1,77) (1,84) 

REN1 -0,84 -1,20* -1,03 -1,06 -0,99 -0,77 -0,84 -1,18* -0,82 -1,06 -0,71 -0,78 -1,03 
 (0,63) (0,70) (0,67) (0,68) (0,66) (0,69) (0,66) (0,71) (0,73) (0,72) (0,69) (0,66) (0,72) 

REN2 -14,16** -15,03** -16,42** -15,45** -15,30** -15,17** -15,74** -15,33** -15,60** -14,72** -14,60** -15,51** -14,50** 

 (5,99) (6,55) (6,58) (6,65) (6,42) (6,56) (6,41) (6,65) (6,68) (6,58) (6,45) (6,35) (6,55) 

ALA3 -1,02** -1,12** -1,22** -1,13** -1,12** -1,20** -1,18** -1,14** -1,29** -1,11** -1,14** -1,15** -1,08** 
 (0,47) (0,51) (0,51) (0,51) (0,49) (0,52) (0,50) (0,54) (0,58) (0,53) (0,51) (0,49) (0,53) 

DIV1 -0,27* -0,32* -0,30* -0,32* -0,28* -0,37** -0,30* -0,29* -0,38** -0,29 -0,33* -0,26 -0,27 
 (0,16) (0,17) (0,17) (0,17) (0,17) (0,18) (0,17) (0,18) (0,19) (0,18) (0,18) (0,17) (0,18) 

DUA  -0,79      -0,81 -0,84 -0,90   -0,86 
  (0,70)      (0,73) (0,73) (0,73)   (0,74) 

GOV   1,38     1,39 2,26 1,20   1,08 
   (1,60)     (1,67) (1,73) (1,81)   (1,84) 

COF    0,12    0,03 -0,12 0,38   0,38 
    (0,55)    (0,57) (0,58) (0,58)   (0,58) 

QUA     -0,84   -0,51   -0,85 -0,71 -0,41 
     (0,92)   (0,95)   (0,93) (0,97) (0,99) 

PRO1      -1,16   -1,48  -1,16   
      (1,00)   (1,04)  (1,01)   

PRO2       -15,83   -15,74  -14,78 -15,25 
       (11,73)   (11,69)  (11,38) (11,58) 

Constante -0,19 -0,24 -1,57 -0,46 -0,18 0,67 0,15 -1,40 -0,81 -1,11 0,83 0,29 -0,93 
 (0,81) (0,89) (1,67) (1,01) (0,88) (1,28) (0,88) (1,80) (1,87) (1,87) (1,28) (0,90) (1,92) 

Pseudo R2 0,222 0,292 0,287 0,282 0,288 0,291 0,336 0,301 0,313 0,356 0,297 0,340 0,357 
N (obs.) 271 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 
chi2 32,84 41,39 40,76 40,01 40,82 41,29 47,63 42,73 44,41 50,44 42,14 48,16 50,62 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01  
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Tabela 11 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base Platt e Platt, com variável resposta FD_EBIT12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBIT12              
ALA1 2,99 3,08 3,46* 3,04 3,36* 2,97 3,06 3,50* 3,18 3,30 3,18 3,34* 3,47* 
 (1,95) (1,95) (1,96) (1,98) (1,95) (1,97) (1,95) (1,99) (2,00) (2,03) (1,98) (1,95) (2,03) 

MAR1 -6,45* -6,71** -6,53** -6,62** -6,68** -6,20* -5,44* -6,57* -5,58* -4,67 -6,23* -5,02 -4,37 
 (3,31) (3,38) (3,32) (3,37) (3,40) (3,39) (3,23) (3,41) (3,39) (3,22) (3,45) (3,25) (3,24) 

LUC2 -14,91** -15,49** -17,20*** -14,90** -15,60** -14,23** -16,05** -16,67** -15,55** -18,08** -14,29** -16,62** -18,06** 

 (6,47) (6,57) (6,65) (6,68) (6,56) (6,66) (6,66) (6,81) (6,84) (7,10) (6,73) (6,68) (7,07) 

DIV1 -0,21 -0,22 -0,18 -0,23 -0,21 -0,26 -0,22 -0,19 -0,26 -0,19 -0,25 -0,22 -0,21 
 (0,21) (0,21) (0,21) (0,21) (0,21) (0,23) (0,20) (0,22) (0,24) (0,21) (0,23) (0,21) (0,22) 

LIQ4 0,14 0,14 0,12 0,14 0,20 0,15 0,22 0,17 0,12 0,19 0,21 0,26 0,21 
 (0,17) (0,17) (0,16) (0,17) (0,17) (0,17) (0,20) (0,17) (0,17) (0,20) (0,18) (0,21) (0,22) 

DUA  -0,22      -0,09 -0,15 -0,42   -0,32 
  (0,64)      (0,67) (0,66) (0,67)   (0,68) 

GOV   2,34     1,93 2,95 2,92   2,58 
   (1,71)     (1,73) (1,80) (1,80)   (1,82) 

COF    0,23    0,19 0,10 0,37   0,44 
    (0,53)    (0,55) (0,55) (0,56)   (0,56) 

QUA     -1,44   -1,22   -1,40 -1,58* -1,36 
     (0,88)   (0,90)   (0,89) (0,92) (0,93) 

PRO1      -0,80   -1,27  -0,71   
      (0,91)   (0,98)  (0,94)   

PRO2       -2,74   -3,22*  -2,75 -3,24* 
       (1,81)   (1,82)  (1,76) (1,79) 

Constante 0,25 0,41 -1,73 0,20 0,68 0,88 0,33 -1,15 -1,41 -2,32 1,13 0,76 -1,69 
 (0,85) (0,88) (1,76) (0,92) (0,89) (1,07) (0,87) (1,82) (1,83) (1,87) (1,08) (0,92) (1,92) 

Pseudo R2 0,227 0,234 0,249 0,234 0,253 0,238 0,261 0,264 0,262 0,291 0,257 0,284 0,307 
N (obs.) 224 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
chi2 31,65 32,37 34,44 32,44 35,05 33,00 36,24 36,63 36,35 40,35 35,63 39,40 42,58 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01  
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Tabela 12 - Resultados dos modelos por etapas (modelo base Platt e Platt, com variável resposta FD_EBITDA12) 

 Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FD_EBITDA12              
ALA1 1,33 1,93 2,04 1,87 2,64 2,00 3,02 2,30 1,82 2,49 2,38 3,75* 3,07 
 (1,91) (1,96) (1,96) (2,02) (1,96) (2,01) (2,09) (2,03) (2,05) (2,20) (2,01) (2,17) (2,26) 

MAR1 -8,60** -8,78** -8,41** -8,42** -8,27** -7,85** -6,19 -8,76** -7,93* -6,03 -7,57* -5,61 -5,66 
 (3,87) (3,96) (3,89) (3,89) (3,81) (3,97) (3,80) (3,96) (4,07) (3,92) (3,96) (3,80) (3,91) 

LUC2 -14,10** -15,66** -15,09** -14,41* -14,83** -13,83* -16,30** -13,77* -14,07* -15,29* -12,91* -16,71** -14,82* 

 (6,93) (7,25) (7,27) (7,37) (7,12) (7,26) (7,40) (7,52) (7,58) (7,84) (7,23) (7,48) (7,85) 

DIV1 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,11 -0,08 -0,05 -0,11 -0,10 -0,10 -0,06 -0,09 
 (0,11) (0,11) (0,11) (0,11) (0,10) (0,13) (0,13) (0,11) (0,13) (0,15) (0,12) (0,12) (0,14) 

LIQ4 0,02 0,06 0,05 0,05 0,11 0,04 0,08 0,12 0,04 0,10 0,10 0,07 0,10 
 (0,20) (0,19) (0,19) (0,19) (0,20) (0,22) (0,25) (0,20) (0,22) (0,25) (0,23) (0,25) (0,26) 

DUA  -0,77      -0,55 -0,65 -0,74   -0,56 
  (0,69)      (0,71) (0,70) (0,70)   (0,72) 

GOV   -0,10     -0,60 0,77 -0,04   -0,49 
   (1,49)     (1,56) (1,58) (1,70)   (1,78) 

COF    0,29    0,29 0,12 0,65   0,70 
    (0,53)    (0,55) (0,56) (0,57)   (0,58) 

QUA     -1,53   -1,51   -1,47 -1,47 -1,38 
     (0,95)   (0,98)   (0,97) (0,99) (1,01) 

PRO1      -1,81**   -1,83*  -1,74*   
      (0,90)   (0,93)  (0,91)   

PRO2       -16,47   -17,92  -15,02 -16,72 
       (11,78)   (11,77)  (11,31) (11,34) 

Constante 0,04 0,14 -0,03 -0,31 0,09 1,17 -0,06 0,59 0,62 -0,21 1,28 0,19 0,34 
 (0,70) (0,76) (1,51) (0,80) (0,72) (0,98) (0,73) (1,59) (1,62) (1,70) (0,97) (0,74) (1,77) 

Pseudo R2 0,193 0,204 0,193 0,196 0,214 0,222 0,265 0,224 0,232 0,288 0,240 0,282 0,302 
N (obs,) 265 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 
chi2 27,44 27,70 26,27 26,58 29,06 30,17 36,03 30,40 31,48 39,09 32,66 38,37 41,06 
Prob>chi2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Notas: 1 Erros padrão entre parêntesis 

2 Níveis de significância: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 


