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RESUMO 
 
Este estudo teve como objetivo verificar se indicadores contábeis e de governança, 
apresentam poder discriminante para prever estágios de estresse financeiro em 
empresas, utilizando-se de um modelo de regressão logística. Foram coletados dados 
contábeis de 122 empresas brasileiras, listadas na BM&FBovespa. Os dados foram 
agrupados em duas amostras, onde as empresas foram pareadas entre empresas 
solventes e insolventes na proporção de 1:1. Com a formação de duas amostras foi 
possível analisar se a inclusão de dados de insolvência definidos por insuficiência por 
fluxo, é relevante para aumentar a capacidade de previsão do modelo. Os demais 
estágios estudados foram recuperação judicial e falência. O grupo controle foi formado 
por empresas consideradas solventes. O período de análise compreendeu eventos 
ocorridos entre janeiro de 2008 a março de 2016. As principais variáveis que 
apresentaram resultados significativos para prever os estágios de insolvência, um ano 
antes do evento, foram Rentabilidade, Eficiência e Capacidade de Pagamento. O 
indicador de Governança foi significante apenas para prever insolvência decorrente 
de Recuperação Judicial e Falência. Dentre os modelos estudados, o modelo de maior 
acurácia na classificação de empresas insolventes apresentou capacidade de acerto 
total de 88,7%, tendo classificado corretamente 88% das empresas solventes e 89,3% 
das empresas insolventes. Os resultados indicam a utilidade dos indicadores 
contábeis de Capacidade de Pagamento, Eficiência e Rentabilidade, bem como a 
variável de Governança, para discriminar a insolvência de empresas. 
Palavras-chave: Indicadores Contábeis; Previsão de Insolvência; Recuperação 
Judicial  
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to determine if accounting and governance indicators are relevant to 
foresee the stages of financial stress of companies by using a logistic regression. With 
the formation of two samples was possible to verify if the inclusion of insolvency data 
defined by cash flow shortage events were relevant to increase model capacity for 
prediction of insolvency. The remaining insolvency stages were judicial reorganization 
and bankruptcy. The control sample is formed by healthy companies, from the same 
sector and size. The period of analysis includes events that occurred between January 
2008 and March 2016. The main variables that showed significant results to predict 
insolvency states, a year before the event happens, were Profitability, Efficiency and 
Payment Capacity indicators. The Governance indicator was only significant to predict 
insolvency arising from judicial reorganization and bankruptcy. Among the models 
studied, the most accurate model presented total correctness capacity of 88,7%, 
classifying correctly 88% of solvent companies and 89,3% of insolvent companies. The 
results indicate the usefulness of financial indicators of Payment Capacity, Efficiency 
and Profitability, as well as the Governance variable, to discriminate the insolvency of 
companies. 
Keywords: accounting Indicators; Insolvency Prediction; Judicial Reorganization  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A demanda por crédito e a correta avaliação da qualidade dos tomadores se mostram 
um dos maiores desafios da atividade financeira e do mercado de capitais mundial.  
Oliveira e Pacheco (2011) reforçam isto ao demonstrarem que o sistema financeiro 
pode ser considerado uma das principais forças impulsionadoras do crescimento 
econômico mundial, ao realizar a intermediação entre grandes captadores e 
poupadores.  
Se analisarmos o mundo nos últimos anos podemos observar que a demanda de 
crédito nos países, especialmente os emergentes, aumentou de forma relevante 
desde a crise de 2008, com destaque para Brasil, onde houve forte crescimento da 
relação entre Crédito e Produto Interno Bruto (PIB) (DIEESE, 2014).  
Conforme dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos do DIEESE (2014) no Brasil a relação crédito/PIB passou de 35,5%, 
em 2008, para 56,5%, em dezembro de 2013, um aumento de quase 60%. Este 
aumento foi impulsionado pelo crédito das empresas, cuja relação de crédito Pessoa 
Jurídica/PIB passou de 19,1% para 30,5% no mesmo período, representando 54% da 
demanda por crédito no país. 
Isto posto, é natural que se observe que o mercado financeiro é, de forma geral, um 
dos principais utilizadores de informação contábil, por intermédio dos analistas, 
corretoras, investidores institucionais e individuais e bancos de investimentos 
(LOPES, 2002). 
Dentre os principais usos de indicadores e informações contábeis podemos destacar 
os estudos para previsão de insolvência. Estudos como o de Abe e Fama (1999) 
demonstraram a relevância do uso de índices contábeis com o objetivo de se realizar 
análises a respeito do desempenho financeiro de empresas. Esta necessidade de 
utilização de mecanismos objetivos deriva do fato de que não é possível a priori, para 
os investidores, realizar a diferenciação entre empresas boas e ruins, o que por 
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conseguinte demanda a análise de indicadores que permitam interpretar e antecipar 
eventos econômicos e financeiros (LOPES e DINIZ, 2003). 
Neste sentido, desenvolver e aprimorar ferramentas de análise de crédito e risco de 
não pagamento é uma necessidade com vistas a reduzir os riscos de inadimplência e 
perdas financeiras (MEDINA; SELVA, 2013). Esta demanda por aprimoramento 
constante, nos processos de análise de indicadores contábeis, pode ser observada 
na nítida evolução dos modelos de previsão, especialmente ao longo do século XX, 
tendo início com os estudos de Fitzpatrick (1932), passando pelos estudos de Beaver 
(1966) e Altman (1968) e atualmente com estudos mais recentes, que utilizam 
técnicas mais avançadas como redes neurais ou que por meio de modelos logísticos 
e análise discriminante, testam novos indicadores. Tais trabalhos tem como objetivo 
comum a tentativa de explicar o fenômeno da insolvência e como prevê-la, de forma 
segura e confiável, o quanto antes possível. 
O que se observa, portanto, é que a análise, da predisposição à insolvência, ou seja, 
o risco de falência, de uma empresa, atende diretamente às necessidades 
informacionais dos agentes envolvidos, ainda mais quando permitem, com 
antecedência, discriminar, com elevado grau de assertividade, indicadores que podem 
ser analisados para se prever eventos de insolvência (PINHEIRO et al., 2007) 
A relevância deste entendimento é ainda maior, pois, conforme destacado por Drucker 
(2006) qualquer empresa passará por estresses durante seu ciclo natural de vida, na 
medida em que não é possível a uma organização manter um crescimento ininterrupto 
indefinidamente. Dentre estes estresses, a insolvência, é uma das maiores 
dificuldades às quais as organizações estão sujeitas no processo de gestão, e a forma 
de se analisar o risco de insolvência de uma entidade se dá por meio da análise de 
suas demonstrações financeiras (FAMÁ e GRAVA, 2000).  
Dado que a insolvência tem impacto não apenas na empresa, mas também nos 
agentes de relacionamento, como os financiadores, o Relatório de Estabilidade 
Financeira do Banco Central do Brasil (BACEN, 2016), mostra que devido à 
combinação de fatores no âmbito político e econômico, o sistema financeiro nacional 
realizou aumento das provisões contra devedores, em preparação para um potencial 
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cenário econômico adverso, marcado pela perspectiva de baixo crescimento das 
concessões de crédito e do aumento das inadimplências.  
Isto reforça a necessidade de, à luz de uma nova conjuntura econômica, realizar novos 
estudos de previsão de insolvência, que possam contribuir com uma análise de crédito 
mais acurada. Neste contexto e em um ambiente de crise econômica que afeta o país, 
analisar as falências no Brasil e entender como podem ser previstas e impedidas, tem 
como objetivo mister fornecer informações úteis para tomadas de decisão.  
Assim, o presente trabalha analisará a deterioração do risco de insolvência de 
empresas, analisando, não apenas empresas que já tenham sido declaradas 
insolventes, mas também aquelas que publicamente apresentam situações de 
estresse financeiro, contextualizado pela renegociação de suas dívidas - estágio de 
insolvência que teve o maior número de observações, dentre os demais mencionados. 
Por meio desta análise, buscará responder ao seu objetivo que é o de analisar se 
indicadores contábeis, em conjunto com a variável de mensuração da qualidade da 
gestão, são componentes significativos para discriminar, via um modelo de 
insolvência, a insolvência de empresas. 
Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, com subdivisões adequadas a cada 
tópico explorado. Neste primeiro capítulo, houve a apresentação do tema, sua 
justificativa e o problema de pesquisa a que se dispõe estudar e seu objetivo. O 
segundo capítulo, revisão de literatura, será dedicado a fornecer uma revisão sobre 
os principais tópicos a serem discorridos ao longo da dissertação.  O terceiro capítulo 
terá como objetivo apresentar a metodologia adotada para esta pesquisa, bem como 
outras variáveis explicativas utilizadas na análise e as hipóteses formuladas. Após as 
demonstrações metodológicas, os resultados observados serão apresentados e 
discutidos no quarto capítulo, bem como a limitação do modelo.  No quinto capítulo, 
será apresentada a conclusão do trabalho, com as considerações finais.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
Para o entendimento completo do tema deste trabalho, faz-se necessário a 
contextualização a respeito do que vem a ser o mercado de crédito e em qual medida 
a gestão de risco se torna um elemento importante para afastar o risco de insolvência. 
Além disso, discorre-se sobre a evolução histórica dos modelos de previsão de 
insolvência, os quais vem a contribuir com o objetivo da gestão de risco. 
Como se observará ao longo deste capítulo, a elaboração de modelos de previsão 
perpassa diversas metodologias e momentos da história e desta forma, limitações 
ainda se apresentam sobre cada uma das metodologias usualmente utilizadas. 
 
 

 Mercado de Crédito e Gestão de risco 
 
 
Crédito é um conceito amplo, que tem origem histórica e se apresenta como um 
instrumento fundamental para o crescimento de um país. Por meio do mercado de 
crédito os agentes poupadores e tomadores de crédito, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas, unem-se e sustentam a transferência de fundos de forma a apoiar as 
necessidades de consumo e investimento (SILVA et al., 2015). 
Conforme observa Bénabou (1996), a ampliação da oferta de crédito em um país tem 
impacto na relação entre o crescimento econômico e redução de desigualdades 
sociais. Este fenômeno decorre do fato de que com o aumento da disponibilidade de 
crédito, se observa um sequenciamento de eventos que promovem a expansão da 
demanda, beneficiando o aumento de renda e emprego, o que favorece o crescimento 
econômico e aumento do consumo das famílias, tanto em bens perecíveis, quanto em 
bens duráveis e transformadores, como a educação (ALBUQUERQUE; RODRIGUES; 
DE ARAUJO, 2009).  
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Uma operação de crédito, seja ela destinada a financiamento de uma empresa ou de 
um mutuário residencial, se baseia na crença de que haverá o pagamento da 
operação nos termos e condições pactuadas. Assim, o mercado de crédito, que 
nasceu com operações intermediadas por cambistas, deparou-se ao longo da sua 
existência com a necessidade de realizar análises que permitissem segregar os bons 
pagadores dos maus pagadores (SECURATO e FAMA, 1997).  
De acordo com Caouette, Altman e Narayanan (1998), o aprimoramento dos 
instrumentos para melhor gestão das operações de crédito e análise do tomador é um 
dos principais problemas enfrentados pelas instituições financeiras, dado que sempre 
que o objetivo na elaboração de um modelo de previsão de insolvência for de que sua 
utilização ocorra como instrumento de apoio a decisões na economia real, as 
limitações não tratadas do modelo e os erros de classificação que este venha a ter, 
irão ter impactos econômicos reais (MORA, 1994). 
Conforme observa Altman, Sironi e Resti (2010), em uma operação de crédito, o risco 
pode ser definido como sendo a probabilidade de que, alterações, não esperadas ou 
previamente conhecidas venham a ter impactos na capacidade de pagamento do 
tomador do crédito e que por força desta alteração, haja uma mudança no valor 
esperado de recebimento do crédito. 
As primeiras análises de risco de crédito tinham como foco a medição de índices 
financeiros, com o objetivo de se identificar sinais de que uma companhia estava em 
situação de dificuldade financeira, mesmo antes desta ter realizado um procedimento 
formal de falência. Este objetivo se manteve também quando da elaboração dos 
modelos de previsão de insolvência, com o benefício da utilização de métodos muito 
mais rigorosos e que seguem padrões estatísticos (BERNSTEIN, 1993).  
Estes modelos, conforme reforça Bernstein (1993), tem como ideia central observar a 
tendência e o comportamento dos indicadores de uma companhia, por meio da 
comparação desta empresa com uma empresa considerada saudável. O objetivo, 
portanto, é que os sinais extraídos desta análise permitam o diagnóstico precoce de 
uma situação de insolvência, permitindo que se mitigue a exposição ao risco.  
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 Insolvência 
 
 
Insolvência, cujo conceito usualmente está associado a falta de recursos para que 
uma empresa honre suas obrigações, pode estar associada tanto a saldos - quando 
o valor dos ativos de uma empresa é inferior ao valor dos passivos, também observado 
por meio do Patrimônio Líquido negativo, quanto ser associada a fluxos, onde os 
recursos operacionais não são suficientes para cobrir as obrigações correntes (ROSS; 
WESTERFIELD; JAFFE, 2011).  
Para Wruck (1990) uma empresa apresenta dificuldade financeira quando não há a 
capacidade em gerar fluxo de caixa para realizar o pagamento de seus compromissos 
correntes e apresenta situação de insolvência quando não há capacidade para o 
pagamento de suas dívidas.  Esta definição também é compartilhada por Lev (1978) 
que descreve que o estado de insolvência de uma empresa pode ocorrer quando esta 
se vê incapacitada para pagar as suas obrigações financeiras na data de seu 
vencimento, bem como quando seus ativos forem inferiores ao valor de seus passivos.  
Beaver (1966) considera a insolvência como a decisão de não pagamento aos 
credores, a existência de contas bancárias descobertas, a não realização de 
distribuição de dividendos aos acionistas preferencialistas, e, por fim, a decisão pela 
falência jurídica. Altman (1968) complementa que a insolvência de uma empresa é 
entendida como a situação na qual os acionistas recebem uma rentabilidade pelos 
seus investimentos em patamar menor do que a rentabilidade oferecida pelo mercado 
a investimentos de risco similar. Outros autores recorreram exclusivamente a 
definição de insolvência como sendo a falência jurídica (DEAKIN, 1972; ZAVGREN, 
1985; AZIZ; LAWSON, 1989), já Somoza e Vallverdú (2003) analisaram a suspensão 
de pagamentos a credores, em conjunto com a falência jurídica para definir a amostra 
de empresas consideradas insolventes.  
Dado o amplo espectro de eventos entendidos como insolvência, pode-se destacar 
quatro conceitos mais recorrentes na literatura, os quais seriam: insuficiência, default, 
insolvência e falência, conforme definido no estudo de Altman e Hotchkiss (2006).  
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De acordo com os autores, o fenômeno da insuficiência, neste sentido, pode ser 
entendido de forma mais limitada, pela ótica econômica, onde as taxas de retorno 
percebidas pela empresa estão em patamar inferior, de forma contínua, em relação a 
outros investimentos similares. Esta situação, ao se perdurar, resulta em uma geração 
de receita insuficiente para arcar com o custo da companhia e a remuneração do 
capital.  
Por default, pode se entender o descumprimento factual, pelo devedor, de cláusulas 
não pecuniárias. Já o fenômeno da insolvência se materializa quando da falta de 
cumprimento das obrigações pecuniárias, pela falta de liquidez e do não pagamento 
de obrigações de juros e/ou principal de um empréstimo. A insolvência tende, se não 
sanada, a evoluir para o estágio da falência, a qual caracterizada por dois elementos 
principais, que podem coexistir ou não. O primeiro é derivado da insolvência da 
companhia e o segundo decorre do pedido judicial buscando a liquidação da 
companhia (ALTMAN; HOTCHKISS, 2006). 
Stickney (1990) demonstrou de forma ilustrativa as etapas da vida de uma empresa, 
demonstrando que existem estágios de insolvência antes da liquidação definitiva de 
uma empresa (Ilustração 1).   

 
Ilustração 1 - Estágios da situação financeira 
Fonte: Adaptado de STICKNEY, 1990. 
 
Kanitz (1978) destaca que uma empresa apresenta sintomas de que pode ser tornar 
insolvente muito antes da sua materialização e que este processo pode ser mapeado 
por meio das demonstrações contábeis. 
Por isso, tão importante quanto definir o que caracteriza a insolvência de uma 
empresa, é entender qual sua causa. Charan et al. (2002) afirmam que as firmas se 
tornam insolventes por serem geridas de forma inadequada. Altman (1983) destaca 
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que a causa decisiva para a falência de uma empresa reside na incompetência 
gerencial. 
Os estágios de insolvência também são regulados por normativos legais. No Brasil, a 
Lei 11.101/2005, é o instrumento que regulamenta a Recuperação Judicial e Falência, 
e, destaca, em seu artigo 47, que o objetivo do instrumento da recuperação judicial é 
permitir a superação da situação de crise, econômica e financeira, de uma 
organização, que apresentem como característica a capacidade de se recuperar no 
futuro (PIMENTA, 2006). 
 
 

 A evolução dos modelos de previsão de insolvência 
 
 
Pode se verificar que a utilização de ferramentas e dados contábeis para antecipar o 
desempenho empresarial, e com base nisso mitigar riscos ou maximizar retornos, é 
uma constante na evolução dos mercados financeiros globais. Assim, o uso de dados 
contábeis, como uma fonte de informações, tanto de base econômica quanto 
financeira, tem como objetivo suprir o mercado com informações adequadas para 
tomada de decisões (HORNGREN; SUNDEM; STRATON, 2006).  
Uma forma de se realizar a análise da solvência de empresas, portanto, ocorre por 
meio da comparação entre contas contábeis ou grupo de contas, oriundas das 
demonstrações financeiras, dado que estes visam demonstrar um aspecto específico 
da vida econômica ou financeira de uma empresa (MATARAZZO, 2003). 
É de se esperar, portanto, que, aprimorar estas análises, por meio da utilização de 
modelos estatísticos, contribua para a interpretação correta da situação de solvência 
das empresas.  
Verifica-se que ao longo dos séculos XX e XXI diversos destes estudos foram 
realizados para testar o poder investigativo e preditivo dos dados contábeis (KASSAI, 
2002). A tabela 1 apresenta um breve resumo sobre estudos que envolvem 
insolvência e que ficaram conhecidos pelo caráter inovador à época. 
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Tabela 1 - Categorização dos estudos de insolvência 

Tipo de Estudo Autores 
Previsão 
Insolvência1 

Beaver 
(1966) 

Altman        
(1968) 

Beaver et al 
(1970) 

Altman 
(1977) 

Ohlson 
(1970) 

Indicadores 
contábeis2 

Horrigan 
(1966) 

Kaplan e 
Urwitz (1979) 

Wakeman 
(1981) 

Falência3 Aghion, Hart e Moore                                     
(1992 e 1993) 

Hart et al               
(1997) 

Notas: 1- Estudos que utilizaram indicadores e dados contábeis, em conjunto com um modelo de 
previsão de insolvência para estimar o risco de insolvência. / 2 - Estudos que tiveram como objetivo 
identificar a relevância dos indicadores contábeis para fins de classificação do risco de insolvência. / 3 
- Estudos que focaram nos estudos pós falência. 
Fonte: Adaptado de MARIO; AQUINO, 2012; MENDES, 2014. 
 
Conforme se observa na tabela acima, os modelos de análise de desempenho 
empresarial evoluíram com o objetivo de prever problemas financeiros em empresas, 
que pudessem levar a insolvência destas.  
Com base no trabalho de Pereira e Martins (2016), que teve como objetivo realizar 
uma revisão dos principais estudos de insolvência, publicados entre 1930 e 2015, foi 
possível agrupar os estudos em cinco fases de acordo com suas características 
metodológicas e de escolha de indicadores financeiros: 1) análise financeira 
comparativa de indicadores, sem o uso de modelos estatísticos; 2) estudos de 
modelos de única variável, com uso de indicadores contábeis tradicionais; 3) 
introdução de modelos multivariados, também utilizando indicadores contábeis 
tradicionais; 4) estudos de modelos multivariados que analisavam o risco de 
insolvência com base no fluxo de caixa e 5) estudos de modelos multivariados que se 
utilizam de estatística mais avançada, como redes neurais, combinado com o uso de 
indicadores financeiro-contábeis e não contábeis. 
Ao se analisar os principais modelos, verifica-se que até a década de 1960, estes 
tinham como principal objetivo identificar as dificuldades financeiras.  
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Nas décadas seguintes, com a evolução dos modelos, passou-se a observar que as 
dificuldades que afetam uma empresa e podem levar a sua insolvência não podem 
ser definidas por um único fator, por mais que este possa ser relevante (TEIXEIRA et 
al., 2013).   
Nas últimas cinco décadas, desde o primeiro trabalho de Beaver (1966), foram 
desenvolvidos uma vasta quantidade de modelos de previsão de insolvência em 
empresas e de acordo com Gimenes e Uribe-Opazo (2006), estas séries de 
investigações empíricas sobre modelos de previsão de insolvência podem ser 
categorizados em duas linhas principais de pesquisa.  
A primeira linha é voltada para a aplicação de métodos que efetivamente 
aumentassem a capacidade de previsão (GALLEGO; GOMÉS; YÁNES, 1997). Neste 
processo quatro técnicas principais foram utilizadas: i) a análise discriminante linear 
múltipla (ADLM), sendo a principal referência Altman (1968); ii) modelos de 
probabilidade condicional mediante o trabalho desenvolvido por Ohlson (1980); iii) 
particionamento recursivo, apresentado no trabalho de Frydman, Altman e Kao (1985) 
e por fim iv) redes neurais. 
Em relação a segunda linha, esta é composta por trabalhos que se concentram na 
seleção empírica dos conjuntos de indicadores financeiros que minimizassem os erros 
de previsão de insolvência (GIMENES; URIBE-OPAZO, 2006). 
Verifica-se que parte relevante do aprimoramento ou surgimento dos modelos pode 
ser observada próxima a grandes crises econômicas ou quando da introdução de 
novos títulos de crédito, que pela sua complexidade exigem a revisão da metodologia 
de avaliação (CAOUETTE; ALTMAN; NARAYANAN, 1998). Ademais o impacto do 
avanço computacional foi crucial para a evolução destes estudos (SANTOS, 2009). 
Sabemos que atualmente novos indicadores, tais como dados cadastrais e 
composição societária, são analisados, especialmente em estudos de Credit Scoring, 
porém, não serão objeto do presente estudo.  
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 Cronologia dos principais estudos de previsão de insolvência  
 
 
Com seu trabalho “Study of Credit Barometrics” publicado no boletim do Federal 
Reserve, banco central americano em março de 1919, Alexander Wall foi o primeiro 
estudioso que se tem conhecimento a utilizar indicadores contábeis para analisar o 
desempenho de empresas (MYER, 1972).  
Ele o fez por meio da ponderação de sete indicadores diferentes, calculados de uma 
amostra de 981 empresas, onde observou que havia diferença nos indicadores 
quando se comparavam a localização destas empresas, bem como a indústria em que 
estavam inseridas.  
Em conjunto com outros autores, Wall desenvolveu fórmulas para avaliação de 
empresas, por meio da ponderação de diversos índices do balanço. Conforme relata 
Bhattacharya (2007), Wall foi o pioneiro do que viria a ser posteriormente a análise 
discriminante. 
Este trabalho apresentado em 1919 foi fruto de um trabalho anterior do autor que 
resultou na chamada Fórmula Wall, que teve como contribuição, de acordo com 
Matarazzo (2003), a primeira tentativa de atribuição de pesos, no qual ponderou-se 
os vários índices contábeis, além do que era utilizado à época, a saber análise de 
Ativo Circulante em comparação ao Passivo Circulante. 
Já no início da Década de 30, mais precisamente em 1932, o pesquisador Fitzpatrick, 
por meio do estudo intitulado “Comparison of the Ratios of the Successful Industrial 
Enterprises with those of Failed Companies”, se tornou o pioneiro no estudo 
tendências de indicadores, ao longo dos anos que antecederam a falência empresas. 
Para tal, ele adotou uma amostra aleatória de 19 empresas que haviam falido no 
período de 1920 a 1929 e utilizou a análise de indicadores contábeis (MARTINS, 2003). 
De acordo com Castro Junior (2013), dentre os primeiros trabalhos que utilizaram a 
análise discriminante linear destacam-se os trabalhos de Beaver (1966) e Altman 
(1968).  
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Beaver (1966) realizou o primeiro estudo moderno de indicadores contábeis com 
objetivo de antecipar falência de empresas, por meio da análise de 79 empresas 
falidas e comparando-as com outras 79 empresas, consideradas de boa saúde 
financeira, no período de 1954 a 1964. O autor, utilizando-se de índices contábeis 
propôs um modelo de previsão de potenciais dificuldades financeiras, com o objetivo 
de definir quais os indicadores mais relevantes para antecipar eventos de falência, 
qual a eficiência destes indicadores e com base neste conjunto de preditores, qual 
seria, portanto, a probabilidade de falência de uma empresa. 
Altman (1968) utilizou a análise discriminante múltipla e por meio dela realizou a 
avaliação de 66 fábricas, sendo metade delas solventes e a outra metade insolvente 
entre os anos de 1946 e 1965. Para sua pesquisa, comparou a eficácia preditora de 
22 indicadores, tendo os divididos em cinco categorias, a saber indicadores de 
liquidez, rentabilidade, alavancagem, solvência e indicadores de atividade 
(GUIMARÃES; ALVES, 2009).  
Com base nestes indicadores realizou o desenvolvimento de um modelo que é 
composto por cinco variáveis. Seu modelo inicial considerou como variáveis 
independentes os seguintes indicadores contábeis: X1: capital de giro / ativo total; X2: 
lucros retidos / ativo total; X3: lucros antes de juros e impostos de renda / ativo total; 
X4: valor de mercado do patrimônio líquido / valor contábil de exigível total; X5: vendas 
/ ativo total. O resultado do seu estudo indicou que a variável X3 foi a mais importante, 
seguida por X5.  
Em termos de eficácia, o modelo conseguiu identificar corretamente 95% das 
empresas um ano antes do evento da concordata e dois anos antes do evento da 
concordata, o modelo classificou corretamente 72% dos casos.  
Assim, seu trabalho foi relevante para o desenvolvimento de novos modelos 
estatísticos por ter introduzido a análise discriminante múltipla, fazendo com que este 
se tornasse o método estatístico com maior utilização no desenvolvimento de modelos 
de previsão de insolvência (PINHEIRO et al., 2007).  
Não obstante, os principais modelos de previsão de falência terem sua difusão mais 
relevante no final da década de 60 com Beaver em 1966 e Altman em 1968, este 
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último talvez o mais referenciado estudo até os dias atuais, deve se destacar  
conforme Tufféry (2011), mencionado em Mendes (2014), a contribuição de David 
Durand que em 1941 realizou um estudo denominado “Risk Elements in Consumer 
Instalment Financing”, onde demonstrou que por meio da análise discriminante seria 
possível projetar o risco de não pagamento de um tomador de risco, com base em 
seus indicadores.  
Diversos outros autores têm realizado estudos e pesquisas sobre este tema, dos quais 
destacam-se, de acordo com Pinheiro et al. (2007), os trabalhos de Deakin e Edmister 
(1972), Blum (1974), Tafller (1974) citado em Taffler (1982), de Taffler e Tisshaw 
(1977), os trabalhos subsequentes de Altman et al. (1977) e o trabalho pioneiro de 
Ohlson (1980) por meio do uso de regressão logística, dentre outros.  
Ao se analisar os principais trabalhos, verifica-se que os estudos sobre modelos para 
previsão de falências de empresas foram amparados, na maioria das vezes, no uso 
de dados históricos onde se emparelham empresas insolventes e grupos de empresas 
solventes. Após esta divisão, com base em indicadores históricos das empresas, 
projeta-se um modelo que tem como objetivo realizar a melhor representação da 
combinação das varáveis utilizadas, possibilitando, desta forma, antecipar a potencial 
insolvência (EIFERT, 2003). 
Os estudos realizados sobre previsão de insolvência, tanto no Brasil como no exterior, 
fazem o uso de diferentes métodos estatísticos, sendo as principais técnicas utilizadas 
a Análise Discriminante Linear, Regressão Logística e Redes Neurais. 
De acordo com Pinheiro et al. (2007), a principal técnica utilizada nos trabalhos 
desenvolvidos foi a Análise Discriminante. Não obstante sua maior frequência de 
utilização, estudos posteriores apontaram alguns problemas nesta metodologia. A 
partir de 1980, fruto das colocações realizadas sobre as deficiências da Análise 
Multivariada, destaca-se o início da fase de utilização da regressão logística, por meio 
do trabalho Ohlson (1980), de Gentry et al. (1985) e de Casey e Bartczak (1984 e 
1985) que utilizaram a Análise Logit em seus trabalhos. 
Ohlson (1980) desenvolveu o que é considerado o primeiro modelo de regressão 
logística para previsão de insolvência, sendo ela uma regressão logística condicional. 
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Seu trabalho foi desenvolvido pela análise de 105 empresas insolventes e 2.058 
solventes, utilizando-se o período temporal abarcado entre 1970-76, sendo um 
importante ponto de partida para o desenvolvimento de muitos outros trabalhos 
acadêmicos (GUIMARÃES; ALVES, 2009).  
 
 

 Estudos Realizados no Brasil 
 
 
No Brasil, o desenvolvimento dos primeiros estudos sobre modelos de insolvência, 
aplicados à amostra de empresas nacionais, ocorre durante a década de 70. Em 
grande parte deles, pode-se verificar a existência de análise discriminante 
multivariada (SILVA et al., 2012; SCALZER; RODRIGUES; MACEDO, 2015) 
Dentre estes trabalhos, o primeiro estudo é o de Kanitz (1974). Conforme Kassai e 
Kassai (1998), os resultados de Kanitz (1974) foram relatados no artigo intitulado 
“Como prever falências de empresas”, bem como por meio de sua tese de livre-
docência “Indicadores contábeis e financeiros de previsão de insolvência: a 
experiência da pequena e média empresa brasileira” de (KANITZ, 1976).  
Seu trabalho ganhou proporção no Brasil, pois ficou conhecido como o “termômetro 
de insolvência”, sendo o indicador utilizado pelo periódico “Exame Maiores e 
Melhores”, tendo avaliado quase cinco mil balanços.  
Seu modelo é composto por cinco indicadores, calculados conforme fórmula abaixo: 
 

= 0,05. + 1,65. ( + ) + 3,55. ( − ) + 1,6. + 0,33. , : 
 
Equação 1 - Termômetro de insolvência - Kanitz  
AC = ativo circulante 
E = estoque 

EXT = exigível total 
LL = lucro líquido 
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PC = passivo circulante 
PL = patrimônio líquido 

RLP = realizável a longo prazo 

 
O resultado desta fórmula indicava a probabilidade de insolvência da empresa, por 
meio de escores que variavam de -7 a +7, sendo que de 0 a 7 se considera a zona de 
solvência, entre 0 e -3 a área de penumbra, onde há dúvidas sobre a situação real da 
empresa e de -3 a -7 zona de insolvência. Tal modelo também utilizou a análise 
discriminante, técnica que ficou difundida e foi a base de diversos estudos após 
Altman (1968) (KASSAI; KASSAI, 1998).  
Novos estudos foram conduzidos na década de 70, como o estudo de Elizabetsky 
(1976), que desenvolveu uma análise sobre modelos de previsão de insolvência de 
empresas do setor de têxtil.  Utilizando um modelo matemático através da análise 
discriminante, Roberto Elizabetsky (1976) realizou um estudo que teve como 
finalidade padronizar o processo de avaliação e concessão de crédito (SILVA, 1998).  
Para a realização do estudo, Elizabetsky (1976) analisou inicialmente 60 índices, 
reduzindo posteriormente para 38 indicadores e aplicando-os sobre uma amostra de 
373 empresas, as quais foram divididas entre 99 empresas classificadas como más e 
274 boas. A conclusão do estudo indicou um índice de acerto de quase 89% na 
classificação de empresas que apresentaram problemas, ou seja, aquelas que foram 
consideradas más.  
Em 1979, estudo conduzido por Altman, Dias e Baidya (1979) utilizou 58 companhias, 
sendo 23 delas para compor a amostra de empresas com problemas financeiros. 
Conforme relatado em Pinheiro et al. (2007), os autores dividiram, posteriormente, as 
empresas em 2 grupos, sendo um para empresas com problemas potenciais e outro 
para empresas sem indicação de problemas financeiros. O resultado foi um índice de 
precisão de 88% e 78%, respectivamente, para antecedência de 1 e 3 anos.  
Seguindo o objetivo de antecipar eventos, o estudo de Silva (1982) teve relevância ao 
transformá-lo em um modelo para classificação de empresas, com vistas à concessão 
de crédito. O trabalho, conforme relatado em Silva (1997), foi realizado por meio da 
análise discriminante e foi aplicado a operações de curto prazo, com foco em 
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empresas de grande e médio porte. O diferencial do trabalho de Silva foi a introdução 
de novos índices financeiros e ter realizado a análise segmentando por horizonte de 
tempo. O autor analisou uma amostra de 419 empresas, e obteve 90% de acerto 
quando analisava empresas solventes e 83% quando analisava empresas 
insolventes. 
Em trabalho de revisão realizado por Pinheiro et al. (2007), os autores testaram a 
capacidade de explicação dos principais trabalhos nacionais, a saber Kanitz (1974), 
Elizabetsky (1976), Altman, Baidya e Ribeiro (1979), Silva (1982), Sanvicente e 
Minardi (1998) e Scarpel (2000). O resultado foi de que o modelo desenvolvido por 
Sanvicente e Minardi (1998) teve o melhor resultado global na capacidade preditora, 
com acerto de 79%.  
Sanvicente e Minardi (1998) utilizaram uma amostra de 92 empresas, todas com 
ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), para realizarem o 
teste de seu modelo estatístico. Deste total de empresas, metade havia solicitado 
concordata entre o período iniciado em 1986 até 1998. As empresas foram divididas 
por setor industrial e foram realizadas 3 (três) análises discriminantes, utilizando os 
dados de um ano antes da insolvência via o pedido de concordata, analisando dados 
de dois anos antes e por fim dados de três anos anteriores.  
O modelo de Sanvicente e Minardi (1998) analisou diversas variáveis, comuns a 
outros modelos, como: X1: (ativo circulante – passivo total) / ativo total; X2: (patrimônio 
líquido – capital social) / ativo total; X3: (lucro operacional – despesas financeiras + 
receitas financeiras) / ativo total; X4: valor contábil do patrimônio líquido / valor contábil 
do exigível total; X5: receita liquida / ativo total. Este modelo também incluiu novas 
variáveis, visando resolver problemas encontrados na literatura, como a inclusão das 
seguintes variáveis: X6: (ativo circulante operacional – passivo circulante operacional) 
/ ativo total e X7: (ativo circulante financeiro – passivo circulante financeiro) / ativo total, 
cujo objetivo foi analisar medidas de liquidez que controlam o fenômeno de 
overtrading citado por Assaf Neto e Tibúrcio Silva (1995).  
Conforme Sanvicente e Minardi (1998), empresas que apresentam capital de giro 
líquido positivo, ao mesmo tempo que apresentam saldo de tesouraria negativo, tende 
a serem identificadas da mesma maneira que empresas que possuem capital de giro 
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líquido negativo, mas saldo de tesouraria positivo. A variável X8 (lucro operacional 
antes de juros e impostos de renda / despesas financeiras) tenta introduzir uma das 
variáveis relevantes para fins de classificação de crédito por meio ratings, conforme 
definido pelos autores e visa medir a cobertura de juros. O resultado foi um índice de 
acerto, no modelo mais eficaz, que se constitui das variáveis X1, X2, X3, X4 e X8, de 
81,1% em relação as empresas concordatárias e de 79,5% das empresas não 
concordatárias.  
Por sua vez o trabalho de Gimenes e Uribe-Opazo (2001) se destacou por ter utilizado 
técnicas estatísticas multivariadas, não se limitando apenas a análise discriminante, 
mas também utilizando da análise de probabilidade condicional. Seu objetivo foi de 
auferir se por meio dos demonstrativos financeiros seria possível identificar 
informações sobre a eventual piora dos indicadores de uma empresa, de forma 
antecipada e com resultados estatisticamente relevantes. O diferencial do trabalho se 
dá na amostra, dado que os autores utilizaram dados sobre cooperativas 
agropecuárias, um setor pouco comentado em trabalhos anteriores. O resultado dos 
autores foi de que, apesar de conceitos históricos, os demonstrativos contábeis 
podem fornecer informações relevantes que permitem a antecipação de situações de 
desequilíbrio financeiro.  
Minussi, Damacena e Ness Jr (2002) construíram um modelo estatístico para previsão 
da insolvência e descontinuidade de empresas, por meio da regressão logística. Para 
tal, os autores utilizaram uma amostra composta por 323 empresas industriais que 
operavam no mercado de câmbio no período 1997-2000. Visando reduzir o grau de 
correlação das variáveis, os autores testaram 49 indicadores financeiros e 
demonstraram que os resultados da regressão logística tornavam este método mais 
vantajoso sobre a análise discriminante. De acordo com os autores, a razão desta 
superioridade deriva da seleção inovadora dos indicadores, o uso de base de dados 
mais amplas e a utilização de comparações de indicadores com medianas setoriais 
oriundas de uma base de dados com aproximadamente 10.000 empresas. O resultado 
foi um índice de precisão de 98,45%.  
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 Regressão Logística 
 
 
Conforme observado, a partir dos anos 80, após diversas críticas sobre as 
inconsistências técnicas nos modelos de Análise Discriminante, o modelo Logit 
passou a ser mais frequente nos estudos sobre modelos de previsão de insolvência. 
A regressão Logística tem como objetivo principal permitir a explicação ou predição 
de valores de uma determinada variável, por meio de valores conhecidos de outras 
variáveis. A Logit estima a probabilidade de ocorrência de um evento ou fenômeno, 
no caso em que esta ocorrência venha a ser classificada em categorias (CORRAR; 
DIAS FILHO, 2007). 
De acordo com Kennedy (1994), a função de um modelo logit apresenta a seguinte 
forma:  

( ) = 1 +  
 
Como esta função varia de zero a um, com  variando de -∞ a +∞. Ao 

substituirmos  por Xβ, o modelo específico para previsão de falência será:  
( = 1) =  o que implica que Prob(Y=0)=1-Prob(y=1)=  

Equação 2 - Regressão Logística  
Dado suas características, um grande número de estudos tem utilizado a regressão 
logística para pesquisas de insolvência, desde os estudos de Ohlson (1980), como os 
de estudos de Matias e Siqueira (1996) e Correa et al. (2006), por exemplo. Em âmbito 
internacional, citam-se os estudos de Wiginton (1980), Zmijewski (1984), Westgaard 
e van der Wijst (2001), como os mais influentes. Nestes estudos, uma conclusão 
comum é a de que a probabilidade de default é mais facilmente identificável por 
indicadores das seguintes categorias: (i) fluxo de caixa, (ii) lucratividade, (iii) 
alavancagem, (iv) porte da empresa, (v) liquidez do ativo, (vi) solvência de curto prazo 
e (vii) indicadores de atividade (DUDA; SCHMIDT, 2010).  
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A tabela 2 apresenta um resumo dos principais estudos realizados com base em 
indicadores contábeis históricos, por meio da regressão logística.  
 
Tabela 2 - Estudos de modelos multivariados baseados em indicadores contábeis tradicionais 

 

Ano  Autor(es) 
#  

Indicadore
s 

Empresas da 
Amostra 

Model
o Eficiência do modelo  

1970 Meyer e Pifer 18 Bancos Logit Insolventes (100%); Solventes 
(89%) 

1973 Wilcox 2 Geral Logit Eficiência para uma amostra genérica=94% 
1983 Mensah 32 Empresas industriais Logit Eficiência para uma amostra genérica=100% 
1984 Lo 6 Geral Logit Não apresentado 
1985 Zavgren 7 Empresas 

industriais 
Logit 
e AF 

Eficiência para uma amostra 
genérica=69% 

1987 Lau 10 Geral Logit Insolventes (93,7%); Solventes (20%) 

1987 
Pantalone e 

Platt 5 Bancos Logit Insolventes (86,7%); 
Solventes (83,4%) 

1987 Pell 8 Empresas inglesas Logit e AF Insolventes (67%); Solventes (79%) 
1988 Aziz, Emanuel e Lawson 6 Geral Logit Insolventes (85,7%); Solventes (98%) 

1988 Gloubos e Grammatikos 5 Empresas Gregas Logit Insolventes (66,7%); Solventes (87,5%) 
1988 Suominen 3 Indústrias filandesas Logit e AF Insolventes (71%); Solventes (86%) 
1989 Hopwood e outros 7 Geral Logit e AF Insolventes (62,5%); Solventes (100%) 
1990 Gilbert e outros  6 Geral Logit Insolventes (62,5%); Solventes (97,9%) 
1991 Espahhodi 4 Bancos Logit Insolventes (84%); Solventes 

(82%) 
1991 Forsyth 7 Geral Logit Insolventes (93,8%); Solventes (93,8%) 
1993 Arkaradejdach achai 4 Indústrias Logit Insolventes (69%); Solventes (77%) 
1993 Wertheim e 

Lynn 6 Geral Logit Insolventes (78,3%); 
Solventes (76,1%) 
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Ano  Autor(es) 
#  

Indicadore
s 

Empresas da 
Amostra 

Model
o Eficiência do modelo  

1994 Hopwood e 
outros 7 Geral Logit Insolventes (81,1%); 

Solventes (100%) 
1994 Platt, Platt e Pedersen 6 Indústrias japonesas Logit Insolventes (94%); Solventes (96%) 
1994 Ward 9 Geral Logit Insolventes (51,9%); Solventes (96,9%) 
2003 Gaeremynck e Willekens  8 Empresas belgas Logit Eficiência para uma amostra genérica=72,4% 
2004 Wang 8 Empresas de internet Logit Insolventes (26,7%); Solventes (90,8%) 
Nota: AF – Análise Fatorial 
Fonte: Adaptado de PEREIRA; MARTINS, 2016. 
 
A logit também apresenta a característica de ser altamente interpretativa, dado que 
os coeficientes estimados dos indicadores podem ser diretamente entendidos como 
seu impacto na probabilidade de insolvência (STEYERBERG et al., 2001; 
FEDENCZUK, 2003). Conforme também observado por Ohlson (1980), o resultado do 
modelo já é uma probabilidade e não um escore, o que diminui o risco de erro na 
conversão do escore para probabilidade e permite estimar diretamente a 
probabilidade de que um indivíduo venha a pertencer ao grupo dos inadimplentes, e 
nesse sentido os resultados são de fácil interpretação, diferente das técnicas de 
Redes Neurais e Algoritmos Genéticos (SICSÚ, 2010). 
Hair Jr. et al. (2005) reforçam que a logit já prevê diretamente a probabilidade de o 
evento ocorrer, onde os valores de probabilidade se situam entre zero e um. Laitinen 
e Kankaanpaa (1999) indicaram a maior capacidade de interpretação e acuracidade 
dos modelos de regressão logística, mesmo quando comparado com modelos de 
árvores de decisão.   
A regressão logística apresenta algumas outras vantagens, dentre elas o fato de não 
impor a premissa de normalidade, assim, o modelo permite o uso de resultados não 
lineares e não apresenta restrição em relação à igualdade das matrizes de covariância 
dos dois grupos, diferente do que ocorre na análise discriminante, onde isso é um 
pressuposto (LO, 1986).  
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 Ponderações sobre Análise Discriminante e Logit 
 
 
Após a grande quantidade de estudos de análise discriminante, surgiram diversos 
estudos realizando críticas à esta técnica, dado suas premissas restritivas.  
A técnica é baseada na normalidade da distribuição multivariada, na qual a amostra é 
selecionada de forma randômica, tanto entre companhias solventes, quanto 
insolventes.  
De acordo com Lennox (1999), a premissa de normalidade tem sido de forma 
recorrente violada, com o uso de dados reais, e também a premissa de seleção 
aleatória é violada pelas técnicas de seleção de dados.  
Um dos estudos que analisou a eficácia entre as duas técnicas estatísticas foi o de 
Lennox (1999), que teve como objetivo reavaliar a performance entre modelos para 
previsão de insolvência, por meio de 949 empresas listadas no Reino Unido.  
Suas duas maiores conclusões foram de que os indicadores de fluxo de caixa e a 
alavancagem são os que tem maior efeito não linear sobre a probabilidade de falência 
e que os modelos de regressão logística – probit e logit – apresentaram maior 
precisão, em relação aos modelos de Análise discriminante. A diferença encontrada 
foi significante, especialmente para erros do Tipo I, que ocorre quando da 
classificação de empresa insolvente como solvente   
O estudo de Charitou et al. (2004) concluiu que os modelos que usaram Logit tem 
maior capacidade de previsão em relação aos modelos de análise discriminante 
multivariada, perdendo apenas para a eficácia de redes neurais.  
Gloubos e Grammatikos (1998) também concluíram a maior acurácia da Logit em 
relação aos modelos de Análise Discriminante Multivariada, tal como o estudo de 
Laitinen e Kankaanpaa (1999).  
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 Tamanho da amostra e de indicadores 
 
 
Quando se formata um modelo de previsão de insolvência, deve se observar que o 
tamanho da amostra é fundamental para a correta aderência dos resultados à 
realidade, assim diversos autores tentam definir qual o tamanho mínimo da amostra. 
Eidleman (1995) indica que é necessário que a amostra mínima seja de 30 exemplos 
para que os resultados tenham relevância estatística. Anderson (2007) observou que 
existem modelos construídos, em estudos acadêmicos, que obtiveram resultados com 
apenas 40 empresas insolventes, mas observa que modelos mais desenvolvidos 
podem necessitar de mais de 400 dados de empresas insolventes. 
Não obstante, deve se observar que estas regras não são aplicáveis para todo e 
qualquer estudo e o que se observa é que o que vai definir o tamanho da amostra é a 
complexidade do modelo, de forma que quanto maior for o número de variáveis 
independentes, maior será o tamanho da amostra necessária (PESTANA; GAGEIRO, 
2009; AGRESTI; FINLAY, 2012).  
O efeito de se ter um número insuficiente de observações é que este fato deve 
comprometer a capacidade de previsão confiável do modelo estudado (LATTIN; 
CARROLL; GREEN, 2011) 
Outro elemento importante a ser considerado em estudos de previsão de insolvência 
diz respeito a qual a proporção ótima a ser utilizada entre empresas com estresse 
financeiro e empresas sem estresse financeiro. Para Zmijewski (1984), a utilização de 
uma proporção diferente da observada na economia real faz com que seja mais 
provável que uma empresa fracassada venha a compor a amostra do que uma 
empresa não fracassada.  
Em contraponto à essa visão, Mora (1994) destaca que se fosse utilizado o universo 
de empresas da economia, o emparelhamento traria empresas de diversos portes à 
amostra e assim a diferença entre os valores das variáveis independentes dos 
diferentes grupos de empresa, não seria resultado apenas da situação de fracasso ou 
não das empresas, mas também seria influenciado por diferenças setoriais e de porte, 
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o que interferiria diretamente na probabilidade de uma empresa apresentar 
insolvência.  
O trabalho de Silva et al. (2015) reforça esta visão do uso do universo de empresas e 
seu efeito na classificação correta de insolventes. O estudo utilizou uma amostra 
desproporcional, que continha 4.111 observações de empresas solventes e 306 
observações de insolventes e embora tenha 93,1% de classificação correta no total 
global, a capacidade de previsão de empresas insolventes foi insatisfatória, tendo 
obtido 0% de acerto na classificação de empresas insolventes. Os autores concluíram 
como possível causa para esta incapacidade de prever adequadamente as empresas 
insolventes a discrepância de quantidade de observações entre os dois grupos. 
O´Leary (1998) reforça que uma baixa proporção de empresas insolventes resultará 
na construção de modelos que preveem que quase todas as empresas serão 
solventes, em linha com o que se observou em Silva et al. (2015). 
Conforme demonstrado por Pereira, Domínguez e Ocejo (2007), a decisão de se 
utilizar amostras emparelhadas de mesma proporcionalidade entre empresas 
solventes e insolventes é comum e fora observado em diversos estudos de renome, 
tais como: Altman (1968), Blum (1974), Messier e Hausen (1988), Salchenberger et 
al. (1992), Altman et al. (1994), McKee (1995) e Gallego et al. (1977).  
Superado a questão sobre tamanho e proporcionalidade, deve se observar durante a 
construção da amostra que efeitos setoriais e de porte de empresa podem interferir 
no resultado mensurado.  
Neste sentido, Renart (2003) destaca que para evitar estes problemas pode se realizar 
a seleção de amostras de um determinado setor e realizar seu emparelhamento com 
empresas fracassadas e empresas não fracassadas ajustadas pelo tamanho das 
empresas.  
Pereira, Domínguez e Ocejo (2007) observaram que os trabalhos publicados sobre 
previsão de insolvência enquadram-se basicamente em 3 tipos, aqueles que 
analisaram empresas seguradoras, aqueles que analisaram empresas financeiras e 
os que focaram em empresas não financeiras.  
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Ressalta-se que há setores que por questões regulatórias, como o sistema financeiro, 
devem observar regras específicas de alavancagem e é usual que estudos que 
analisam previsão de insolvência em empresas industriais, de comércio e serviços 
evitem utilizar amostra oriunda de empresas financeiras, já que conforme Fama e 
French (1992) as empresas financeiras apresentam atividade operacional com 
elevado grau de alavancagem, o que poderia provocar distorções nos indicadores de 
endividamento. 
Tal como diversos outros temas que envolvem os modelos de previsão de insolvência, 
a utilização de amostra plurissetoriais também não é uma visão unânime.  Enquanto 
Laffarga e Mora (1998) apresentam argumentos de que o uso de amostra de diversos 
setores pode não ser conveniente por suprimir as particularidades de cada setor, 
Román e De La Torre (2002) argumentam que o uso de uma amostra uni setorial pode 
ser negativa, por comprometer a aplicação deste modelo a outras empresas.  
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3 METODOLOGIA 
 
 
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 
realização desta pesquisa, que busca estudar as variáveis discriminantes que 
permitam prever a continuidade de empresas, por meio da análise sobre os estágios 
de insolvência.  
As variáveis foram avaliadas por meio da análise descritiva e medidas de classificação 
de relevância, sendo aplicado, após o tratamento dos dados, a regressão logística, 
que forneceu respostas sobre as relações de causa e efeito entre as variáveis.  
O estudo se utilizou de coleta de dados secundária externa, por serem informações 
de domínio público obtidas junto a fontes externas às companhias (MATTAR, 1996; 
BMF&BOVESPA, 2016).  
Antes de se realizar os procedimentos de análise dos dados, fora realizado o 
tratamento da base de dados. Para tal foi realizada a análise das observações da 
amostra, em busca de inconsistências e erros.  
O referencial metodológico define esta pesquisa como um estudo quantitativo, ex post 
facto e descritivo. (RICHARDSON, 1999; BRYMAN, 2008).  
 
 

 População e amostra 
 
 
Com base nos objetivos deste trabalho, o presente estudo definiu como população as 
empresas de capital aberto, não financeiras e não estatais federais, que possuíam 
registro na BM&FBovespa durante o período selecionado para estudo, sendo, 
portanto, uma amostra plurissetorial. Foram considerados os eventos de insolvência 
ocorridos entre 01 de janeiro de 2008 a 31 de março de 2016.  
Dados sobre as empresas solventes e insolventes foram obtidas por meio do software 
Economática e dos demonstrativos financeiros e sítios eletrônicos das companhias, 
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quando necessário. O critério de seleção foi restritivo dentro do universo de empresas 
que possuíam registro na BM&FBovespa durante o período estudado. A definição de 
se utilizar apenas dados de empresas registradas, tem como objetivo aumentar a 
confiança sobre os dados coletados (GALINDO; DROZDOWSKYJ, 2002). 
Conforme sugerido por Altman e Narayanan (1997), a definição de insolvência varia, 
de acordo com a inclinação do pesquisador ou de suas condições locais. Neste 
trabalho foram considerados três estágios de insolvência, para configuração da 
amostra de empresas insolventes: I) empresas que apresentaram insuficiência por 
fluxo, cujo indicador de medição foi a observação de eventos de renegociação de 
dívidas junto a credores; II) empresas que realizaram pedidos de proteção judicial, 
sob a forma de Recuperação Judicial; e III) empresas que passaram por processos 
falimentares e de liquidação (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011). 
Na formação da amostra foi adotado o critério de pareamento de uma firma insolvente 
para uma firma solvente, visando reduzir o impacto dos diversos fatores externos que 
podem afetar a amostra (KHOLA; CHIPULU; JAYASEKERA, 2016). Os critérios 
adotados para pareamento seguiram os critérios indicador por Mar Molinero e 
Ezzamel (1991), tendo sido pareadas por setor e por porte, sendo utilizado para este 
fim o valor do ativo total de fechamento do exercício social imediatamente anterior à 
data do evento. Estes dados foram compilados na variável denominada Solvente, que 
possui valores de 1 para empresas insolventes e 0 para empresas solventes. 
Usando os dados coletados referentes ao período de janeiro de 2008 a março de 
2016, foram obtidos 61 pares, ou seja, 122 empresas. Coletou-se, para cada par de 
empresa, as demonstrações financeiras consolidadas de fechamento, do último 
exercício social anterior ao evento, tal como observado no estudo de Sanvicente e 
Minardi (1998), onde os autores destacam que o uso de dados não consolidados 
acaba por não apresentar dados sobre a Receita Líquida das companhias. 
Schimidt (2004) reforça que as demonstrações consolidadas apresentam conteúdo 
informacional mais útil aos usuários do se pode depreender da análise das 
demonstrações individuais. Além disso, deve se observar que o uso de dados 
consolidados é de costumeira prática de instituições financeiras, por permitir analisar 
a capacidade creditícia do grupo econômico ao qual a empresa está inserida, 



40 
 

 
 

permitindo mensurar qual o risco de que a empresa tomadora de um crédito seja 
contaminada por outras empresas do grupo.  
Conforme normas contábeis aplicadas à época, as demonstrações financeiras 
coletadas observavam o regime de Legislação Societária até 2009 e posteriormente 
foram classificadas pela metodologia do International Financial Reporting Standards 
(IFRS). 
Os dados foram agrupados em duas amostras, denominadas Amostra Base e 
Amostra Alternativa.  A amostra Base, contém a totalidade dos dados, a saber 122 
empresas, divididas em 61 pares. A segunda amostra, denominada Amostra 
Alternativa e que considera apenas os eventos de Recuperação judicial e Falência, 
contém 62 empresas, divididas em 31 pares. A formatação de duas amostras decorre 
da necessidade de se verificar qual o impacto da inclusão de empresas em estágio de 
insuficiência por fluxo sobre a capacidade de agregar poder discriminante ao modelo.  
Não obstante, dado a baixa quantidade de observações de empresas em estágio 
falimentar, não foram realizadas análises individuais entre os eventos de recuperação 
judicial e falência. 
O procedimento de seleção das empresas caracterizadas como insolventes por 
insuficiência por fluxo, definido para fins deste trabalho por eventos de renegociação 
de dívidas, ocorreu por meio da consulta de informações e notícias junto aos diversos 
meios de comunicação, em especial a jornais e periódicos especializados no setor 
financeiro e empresarial, jornais de grande circulação e em site especializado em 
dados de dívidas, negociadas por meio de debentures (DIÁRIO COMÉRCIO, 
INDÚSTRIAS & SERVIÇOS; 2008;  FUSÕES E AQUISIÇÕES, 2013; VALOR 
ECONÔMICO, 2014; DEBENTURES, 2015; FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).  
Por meio deste processo identificou-se 31 empresas que apresentaram situações 
públicas de renegociação de dívidas dentre o período compreendido, tendo sido 
realizada a exclusão da empresa Vicunha pelo fato de que seus dados refletem em 
grande medida dados de outra empresa já considerada na amostra, ficando assim a 
amostra de empresas no estágio de renegociação com o total de 30 empresas 
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Para as empresas em recuperação judicial o presente trabalho considerou as 
empresas que pediram recuperação judicial no período de janeiro de 2008 a março 
de 2016, sendo considerado como ano do evento o exercício social em que houve o 
protocolo do pedido de recuperação judicial. Mesmo procedimento fora realizado para 
empresas em situação de falência. 
Em relação as empresas nos estágios de recuperação judicial e falência foram 
identificadas, respectivamente a quantidade de 25 e 6 empresas em cada categoria, 
de forma que a Amostra Base total corresponde a 61 empresas em situações de 
estresse financeiro, em diversos estágios de insolvência, enquanto a Amostra 
Alternativa contém 31 empresas.  
As empresas analisadas estão divididas em 16 subsetores conforme a classificação 
constante na BM&FBovespa. Posteriormente estes subsetores foram agrupados em 
três setores principais, Consumo, Utilidades, Energia e Extração e por fim o setor 
Industrial e de Metalurgia, tendo em vista a limitação de empresas nacionais que 
possuem informações contábeis públicas e também com vistas a minimizar impactos 
macroeconômicos que possam ter efeitos isolados em um único setor. Para a 
definição do agrupamento setorial buscou se preservar, sempre que possível, as 
características matrizes dos subsetores (Tabela 5).  
 
Tabela 3 - Descrição dos subconjuntos da amostra de empresas 
Consumo Utilidade, Energia e Extração Industrial e Metalurgia 
Alimentos 

Saneamento, Serv. Água e 
Gás 

Construção Civil, Mat. Constr. e 
Decoração 

Comércio (Atacado e 
Varejo) 

Serviços Transporte e 
Logística 

Máquinas, Equipamentos, Veículos e 
Peças 

Farmacêutico e Higiene Energia Elétrica Metalurgia e Siderurgia 
Hospedagem e Turismo Petróleo e Gás Têxtil e Vestuário 
Telecomunicações Petroquímicos e Borracha Gráficas e Editoras 
 Extração Mineral  
 Papel e Celulose  
 

Agricultura (Açúcar, Álcool e 
Cana)  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Durante o processo de pareamento, devido à restrição de dados, 9 empresas 
necessitaram ser pareadas com empresas de porte similar dentro de outros 
subsetores, mas respeitando-se o Setor de Consolidação proposto neste trabalho. Em 
apenas dois casos houve a necessidade de pareamento com empresas fora do Setor, 
dado a ausência de empresas de porte comparáveis (Tabela 6).  
Tabela 4 - Amostra Pareada 

Insolvente Setor Solvente Setor 
Data 
do 

evento 
Agrenco 

Agricultura 
(Açúcar, Álcool e 

Cana) 
São Martinho 

Agricultura 
(Açúcar, Álcool e 

Cana) 
2008 

Clarion 
Agricultura 

(Açúcar, Álcool e 
Cana) 

Usina Costa Pinto 
Agricultura 

(Açúcar, Álcool e 
Cana) 

2013 
Parmalat Alimentos J. Macedo Alimentos 2010 

JBS Alimentos Brf Alimentos 2011 
Laep Alimentos Cia Cacique Café Alimentos 2014 

Loja Arapuã Comércio 
(Atacado e Varejo) Grazziotin Comércio 

(Atacado e Varejo) 2009 
Eletrosom Comércio 

(Atacado e Varejo) Dimed Comércio 
(Atacado e Varejo) 2015 

General Shopping Comércio 
(Atacado e Varejo) Aliansce Shopping Comércio 

(Atacado e Varejo) 2015 

Chiarelli * 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

MinasMáquinas 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2008 

CCDI 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Eucatex 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2009 

Construtora Beter * 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Recrusul 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2009 

Tecnosolo * 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Springer 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2012 

GAFISA S.A. 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

MRV 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2013 

Tenda 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Joao Fortes 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2013 

Cimento Tupi * 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Metalfrio 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2015 

PDG 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Cyrela 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2015 

Rossi 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Helbor 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2015 
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Insolvente Setor Solvente Setor 
Data 
do 

evento 
Sultepa 

Construção Civil, 
Mat. Constr. e 

Decoração 
Mills Engenharia 

Construção Civil, 
Mat. Constr. e 

Decoração 
2015 

Mendes Junior 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

Brookfield 
Construção Civil, 

Mat. Constr. e 
Decoração 

2016 
Celpa Energia Elétrica Equatorial Energia Elétrica 2012 

Multiner Energia Elétrica Termopernambuco Energia Elétrica 2012 
Rede Energia Energia Elétrica Neoenergia Energia Elétrica 2012 

Eneva Energia Elétrica Alupar Energia Elétrica 2014 
Light Energia Elétrica Cemig Distribuição Energia Elétrica 2015 

Termelétrica Pernambuco III Energia Elétrica Itapebi Geração Energia Elétrica 2015 
Renova Energia Elétrica CPFL renováveis Energia Elétrica 2016 
OSX * Petróleo e Gás WEG 

Máquinas, 
Equipamentos, 

Veículos e Peças 
2013 

MMX Extração Mineral Magnesita Extração Mineral 2014 
BR Pharma Farmacêutico e 

Higiene RaiaDrogasil Farmacêutico e 
Higiene 2015 

Bombril Farmacêutico e 
Higiene CMAA 

Agricultura 
(Açúcar, Álcool e 

Cana) 
2016 

Hopi Hari Hospedagem e 
Turismo Marina de Iracema Park Hospedagem e 

Turismo 2009 

Lark Maqs * 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Nordon Metal Metalurgia e 
Siderurgia 2012 

Inepar 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Marcopolo 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2014 

Iochpe-Maxion 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Whirlpool 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2014 

Plascar 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Fras-le S.A. 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Veículos e Peças 

2015 

Paranapanema Metalurgia e 
Siderurgia Confab Metalurgia e 

Siderurgia 2008 
Mangels Metalurgia e 

Siderurgia Schulz Metalurgia e 
Siderurgia 2013 

Metalúrgica Duque * Metalurgia e 
Siderurgia Metal Riosulense Metalurgia e 

Siderurgia 2013 
Fibam Metalurgia e 

Siderurgia Metal Iguaçu Metalurgia e 
Siderurgia 2014 

CIA SIDERURGICA NACIONAL Metalurgia e 
Siderurgia Gerdau Metalurgia e 

Siderurgia 2015 

Usiminas ** Metalurgia e 
Siderurgia Cosan Ind e Com 

Agricultura 
(Açúcar, Álcool e 

Cana) 
2016 

Wetzel Metalurgia e 
Siderurgia Tekno Metalurgia e 

Siderurgia 2016 
Klabin Papel e Celulose Fibria Papel e Celulose 2009 
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Insolvente Setor Solvente Setor 
Data 
do 

evento 
Celulose Irani Papel e Celulose Santher Papel e Celulose 2014 

Pet Manguinhos* Petróleo e Gás Nadir Figueiredo Extração Mineral 2008 
OGX ** Petróleo e Gás Embraer 

Máquinas, 
Equipamentos, 

Veículos e Peças 
2013 

Lupatech Petróleo e Gás Petrorio Petróleo e Gás 2015 
GPC Participações Petroquímicos e 

Borracha Unipar Petroquímicos e 
Borracha 2013 

Prumo Logística 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

Wilson Sons 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2013 

JSL LOG 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

MRSLog 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2014 

INVEPAR 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

CCR 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2015 

Log in 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

Cosan Logística 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2015 

Rumo Logística 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

Ferrovia NorteSul 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2015 

Gol 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

Ecorodovias 
Serviços 

Transporte e 
Logística 

2016 
Contax Telecomunicações Totvs Telecomunicações 2015 

OI Telecomunicações Tim Part Telecomunicações 2016 
Botucatu Têxtil * Têxtil e Vestuário Baumer Metalurgia e 

Siderurgia 2008 
Tecelagem São José Têxtil e Vestuário Tecelagem Blumenau Têxtil e Vestuário 2010 

Buettner Têxtil e Vestuário Karsten Têxtil e Vestuário 2011 
Fab Tecidos Carlos Renaux Têxtil e Vestuário Arezzo Têxtil e Vestuário 2011 

Teka Têxtil e Vestuário Cremer Têxtil e Vestuário 2012 
* Empresas pareadas com empresas de outros subsetores 
** Empresas pareadas com empresas de outros Setores 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa 
 
A formatação da amostra, dado o universo restrito de observações disponíveis no 
mercado brasileiro, faz com que a amostra não seja selecionada de forma aleatória, 
tendo em vista a necessidade de se categorizar a empresa em cada um dos quatro 
perfis objetos do estudo: I – empresas com insuficiência por fluxo, por ter apresentado 
situações de renegociação de dívidas; II – empresas que apresentaram pedido de 
recuperação judicial; III – empresas que tiveram falência decretada e IV - empresas 
caracterizadas como sem estresse financeiro. 
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As listas contendo as empresas identificadas em cada um dos grupos encontram-se 
detalhadas nos anexos. 
 

 Variáveis analisadas 
 
 
Este estudo, conforme descrito, teve como objetivo analisar se indicadores contábeis, 
em conjunto com variável de mensuração da qualidade da gestão, são componentes 
significativos para discriminar, via um modelo de insolvência, os estágios de 
insolvência de uma empresa, assim sendo, a definição de quais indicadores 
considerar foi fundamental para atingir resultados satisfatórios.  
A definição das variáveis estudadas também interfere diretamente no tamanho da 
amostra, assim, de acordo com Coser (2009), uma regra usualmente adotada é de se 
ter ao menos 10 observações do evento mais raro para cada variável independente 
do modelo, enquanto para Hair et al. (1998) o número mínimo de observações seria 
de 5 para cada variável independente, sendo que cada grupo deveria ter ao menos 
20 observações.  
Uma técnica para se reduzir os efeitos de uma amostra muito pequena ou de um 
número de variáveis independentes muito elevado, é realizar o procedimento de 
stepwise, o qual avalia, após cada etapa de análise de uma variável, se alguma 
variável que já havia sido selecionada para o modelo pode ser descartada sem trazer 
impactos relevantes para a capacidade de predição (CHARNET et al., 2008).   
Não obstante, deve se observar conforme alertado por Field (2009) que embora regras 
práticas sirvam de guia, elas não passam de simplificações. Assim de fato, o tamanho 
adequado de uma amostra depende da qualidade com que as variáveis consigam 
produzir previsões e seu poder estatístico.  
 
3.2.1 Procedimento para seleção dos Indicadores 
 



46 
 

 
 

O estudo das variáveis foi dividido em dois momentos. Em um primeiro momento 
foram consideradas as variáveis inerentes aos modelos de Altman, Baidya e Dias 
(1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente (1998), testadas por Pinheiro et al. (2007).  
No segundo momento, foram analisados os demais indicadores, com vistas a 
formatação de novo modelo de estudo. Para fins de análise da qualidade dos dados, 
foi realizada análise de correlação que indicou alta correlação entre as variáveis.  
Um alto grau de correlação entre duas ou mais variáveis independentes, conhecido 
como multicolinearidade, faz com que seja difícil de se distinguir os efeitos individuais 
que cada uma causa em relação a variável dependente (PEREIRA; DOMÍNGUEZ; 
OCEJO, 2007). Lev (1978), entretanto, conforme discutido em Pereira, Domínguez e 
Ocejo (2007), destaca que não se deve sobre-estimar a multicolinearidade, dado que 
em um modelo de previsão de insolvência se busca determinar se algum indicador 
auxilia ou não na previsão, assim, se este indicador for relevante pela sua capacidade 
preditora, apesar da sua alta correlação, é melhor que se utilize tal indicador. Além de 
que a multicolinearidade afeta apenas a interpretação do resultado. 
Figueiredo Filho et al. (2013) sugerem para o caso de alta correlação, que seja 
realizada a aplicação de técnicas de redução de dados, sendo uma delas as técnicas 
de análises fatoriais.  
O principal uso destas técnicas é o de reduzir o número de variáveis e detectar 
estruturas existentes nas relações entre variáveis, também interpretável como um 
processo de classificar ou rotular categorias (STATACORP, 2015).  
StatCorp (2015) define que a característica que marca a diferença entre os dois 
modelos de análise fatorial, é que enquanto a técnica de análise dos componentes 
principais assume que toda a variabilidade dos dados deve ser utilizada e 
considerada. Já a técnica de análise dos fatores considera que somente deve ser 
utilizada a variabilidade de um indicador que seja comum a outros.  
Um dos critérios utilizados para definição dos números de fatores a serem retidos é o 
definido por Kaiser (1960). De acordo com o autor, a regra é de que somente os 
fatores que apresentem autovalores – eigenvalue, superiores a 1,00 devem ser retidos 
para fins de interpretação. No presente estudo, a aplicação a realização da análise 
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fatorial ortogonal Varimax, o resultado obtido por meio do software Stata14, indicou 
11 fatores, todos com autovalores maiores que 1,0. O valor acumulado da variância, 
obtido com 11 fatores foi de 0,8513. 
Após o procedimento, selecionamos dois representantes de cada fator, com base no 
critério de maior correlação, independente do sinal de correlação e na sequência 
procedeu-se a seleção de variáveis pela técnica de backward stepwise, conhecida 
como técnica passo-a-passo, conforme modelo seguido por Figlewski, Frydman e 
Liang (2012) e sugerido por Barreto (2011). Este procedimento permite discriminar as 
variáveis relevantes em relação aos estágios de insolvência. 
De acordo com Paula (2004), este método baseia-se na utilização de algoritmo, que 
trabalha com a inclusão e eliminação de variáveis explicativas segundo a importância 
destas dentro do modelo e na correlação com as demais variáveis, dado determinado 
nível de significância definido.  
O nível de significação definido foi de 10% e de 25%. Os modelos foram analisados 
por meio do indicador ROC dado a eficiência observada em estudos anteriores 
(SICSÚ; LIMA; TOMAZELA, 2012) e tiveram seu poder de classificação de empresas 
solventes e insolventes medidos por meio da matriz de classificação (PEREIRA; 
DOMÍNGUEZ; OCEJO, 2007). 
 
 
3.2.2 Indicadores contábeis  
 
 
Observa-se que desde os estudos de Alexander Wall em 1919, o uso de indicadores 
contábeis é uma prática comum e que apoiou a elaboração de importantes trabalhos 
publicados na literatura acadêmica internacional, como os de Fitz Patrick (1932), 
Beaver (1966), Altman (1968), Ohlson (1980) e no cenário brasileiro podemos 
destacar Elizabetsky (1976), Matias (1978), Silva (1982), Sanvicente e Minardi (1998) 
e Guimarães e Alves (2009). 
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Pereira e Martins (2016) realizaram a compilação dos estudos multivariados que 
utilizaram informação contábil histórica para a criação dos modelos de previsão de 
insolvência, onde identificaram 87 estudos diferentes, dos quais 22% utilizaram 
regressão logística e 65% análise discriminante linear múltipla. Estes estudos 
demonstraram que em média 8,3 indicadores foram utilizados por modelo, sendo que 
a mediana foi de 6 indicadores. Verificou-se que não há diferença significativa entre a 
média de indicadores utilizados em estudos de regressão logística e em estudos de 
ADLM.  
Silva et al. (2015) compilaram os diversos indicadores utilizados nos estudos 
nacionais de Elizabetsky (1976), Kanitz (1978), Altman (1968), Matias (1978) e Silva 
(1982). A tabela 4 apresenta os principais indicadores que foram usados.  
Tabela 5 - Principais Indicadores de modelos de previsão de Insolvência 
 INDICADORES # UTILIZAÇÕES 
Retorno  Retorno sobre o patrimônio líquido 2 
 Produtividade dos ativos 2 

Giro do Ativo 3 
Retorno sobre o Ativo 2 

Liquidez Liquidez Corrente 2 
Endividamento  Participação de capitais de terceiros 3 

Grau de risco a terceiros 2 
Estrutura de ativo Estrutura de Ativos 4 
Estrutura de 
capital 

Endividamento de curto prazo 2 
Estrutura Financeira 2 

Outros Indicador de lucros retidos 2 
Fonte: Adaptado de SILVA et al., 2015. 
 
Pode ser observado, portanto, que os indicadores mais selecionados em estudos 
anteriores foram os indicadores de Estrutura de ativos, que mede a relação entre conta 
disponível e conta do ativo permanente, Giro do Ativo e Participação de capitais de 
terceiros, que medem respectivamente Vendas sobre ativo total e a soma de passivo 
circulante e passivo não circulante em relação ao patrimônio líquido. Os demais 
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indicadores fornecem medidas de retorno e produtividade do ativo, liquidez corrente 
da companhia, grau de exposição a capital de terceiros, além do endividamento de 
curto prazo e estrutura financeira da companhia e sua reserva de lucros retidos. 
O estudo irá testar os indicadores mais usualmente aplicados em modelos de 
previsão, tendo como base os estudos anteriores (ELIZABETSKY, 1976; KANITZ, 
1978; ALTMAN; BAYDIA; DIAS, 1979; SANVICENTE; MINARDI, 1998; SCARPEL, 
2000). 
Este critério de seleção dos indicadores mais relevantes, com base na quantidade de 
estudos que o utilizaram é comumente adotada em outros estudos (KHOJA; 
CHIPULU; JAYASEKERA, 2016). Os indicadores testados com base nestes modelos 
serão, portanto: 
Tabela 6 - Indicadores a serem validados 
 Modelo 
Indicador Elizabetsky Altman, 

Baidya e Dias 
Sanvicente e 

Minardi 
# 

(Ativo circulante-passivo circulante)/ativo total  x  1 
(Ativo circulante-passivo total)/ativo total   x 1 
(Lucro operacional-despesas 
Financeiras+receitas financeiras)/ativo total 

  x 1 
(Patrimônio líquido – capital social)/ativo total*  x x 2 
Disponível/ativo permanente x   1 
Duplicatas a receber/ativo total x   1 
Estoques/ativo total x   1 
Lucro líquido/vendas x   1 
Lucro operacional antes dos juros e imposto de 
renda/ativo total 

 x  1 
Lucro operacional antes dos juros e imposto de 
renda/despesa financeira 

  x 1 
Passivo circulante/ativo total x   1 
Patrimônio líquido/exigível total  x x 2 
Vendas/Ativo total  x  1 

* Adaptado da fórmula original de ALTMAN; BAYDIA; DIAS, 1979. 
Fonte: Adaptado de MENDES, 2014. 
 
Com base no resultado obtido por Pinheiro et al (2007), optou-se por não se realizar 
a validação do modelo de Kanitz (1978) e de Scarpel (2000). Não obstante, foram 
considerados dentre os indicadores a serem testados, quatro indicadores observados 
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no estudo de Kanitz (1978), a saber Liquidez corrente, Liquidez Geral, Liquidez seca 
e lucro líquido sobre patrimônio líquido.  
Em relação ao modelo de Scarpel (2000), será testado o indicador Lucro Líquido/Ativo 
Total, denominado como ROA. 
Desta forma, adicionalmente aos indicadores apresentados na tabela acima e aos 
indicadores selecionados dos estudos de Kanitz (1978) e Scarpel (2000), serão 
testados os indicadores constantes na tabela 8, seguindo os procedimentos já 
descritos anteriormente.  
Tabela 7 - Indicadores Adicionais 

Indicador Grupo 
Alavancagem Financeira Eficiência 
Alavancagem Operacional Eficiência 
Ativo Total/(Passivo Circulante+Exigível LP) Liquidez 
Capex / Depreciação Eficiência 
Capital Giro/Ativo Total Liquidez 
Ciclo Financeiro (dias) Eficiência 
Ciclo Operacional (dias) Eficiência 
Composição Dívida  Endividamento 
Depreciação/ Ativo Imobilizado e Intangível  Eficiência 
Despesa Administrativa/Ebitda Eficiência 
Despesa Financeira/Disponível Capacidade Pagamento 
Despesa Financeira/Ebitda Capacidade Pagamento 
Disponível/Financiamento Curto Prazo Capacidade Pagamento 
Dívida Líquida/Ativo Total Endividamento 
Dívida Líquida/Ebit Capacidade Pagamento 
Dívida Líquida/Ebitda Capacidade Pagamento 
Exigível Total / Receita  Capacidade Pagamento 
Financiamento Curto Prazo/Ativo Circulante Capacidade Pagamento 
Financiamento Total/Receita Operacional líquida Capacidade Pagamento 
Giro do Ativo  Rentabilidade 
Giro do Patrimônio Líquido Rentabilidade 
Lajir+Depreciação-Capital Giro/Ativo Total Rentabilidade 
Liquidez imediata Capacidade Pagamento 
Margem Bruta  Rentabilidade 
Margem EBIT  Rentabilidade 
Margem Ebitda  Rentabilidade 
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Indicador Grupo 
Margem liquida  Rentabilidade 
Passivo Total/Ativo Total Endividamento 
Patrimônio Líquido/Ativo Total Eficiência 
Prazo Médio Estoques (dias) Eficiência 
Prazo Médio Fornecedores (dias) Eficiência 
Prazo Médio Recebimento (dias) Eficiência 
Receita/Ativo Circulante Eficiência 
ROIC (médio) Rentabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
3.2.3 Exclusões realizadas 
 
 
Sobre a utilização de indicadores, a principal preocupação deve ser a definição sobre 
qual indicador usar e quais problemas a seleção do indicador inadequado pode 
apresentar ao modelo. Sobre este aspecto Málaga (2012) alerta para o que ele 
denomina ilusão de ótica, que ocorre quando o indicador apresenta um resultado 
incorreto, por uma interpretação errada.  
Em relação aos indicadores foram realizadas as exclusões das variáveis ROE e Giro 
do Patrimônio Líquido, dado que conforme Matias (2009), empresas com insuficiência 
de saldo podem apresentar patrimônio líquido negativo, ao mesmo passo que 
observam lucro líquido negativo, situação que provoca efeitos falso positivos, 
desvirtuando a conclusão do modelo. Conclusão similar foi observado no estudo de 
Mendes (2014). 
Após a análise de correlação e data mining, observou-se a necessidade de exclusão 
de novos indicadores, por apresentarem correlação elevada e/ou por apresentarem 
baixo número de observações.  
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3.2.4 Indicador de Gestão 
 
 
Não obstante a relevância dos indicadores contábeis, conforme observado por Charan 
et al. (2012), há outros fatores que são relevantes para a predição de um evento de 
insolvência, assim não se deve limitar o estudo de insolvência a análise de indicadores 
numéricos.  
Somoza (2002) observou que a inclusão de variáveis qualitativas agregava poder de 
capacidade discriminante aos modelos, o mesmo não sendo observado pelo autor 
quando da introdução de variáveis macroeconômicas ou setoriais. 
Altman e Hotchkiss (2006) apontaram que a falta de gestão tende a ser a maior 
responsável por eventos de insolvência em empresas, fato também reforçado por 
Krauter, Souza e Luporini (2006), que indicaram que as variáveis dos modelos de 
previsão de solvência apesar de sua capacidade preditiva com base em indicadores 
contábeis, ainda falhavam na tentativa de capturar problemas causados por práticas 
inadequadas de gestão e governança corporativa (MENDES, 2014).  
Assim, o resultado destes estudos, indica que melhores práticas de governança 
resultam em maior acompanhamento e melhor monitoramento de empresa, o que 
contribui para redução dos riscos de insolvência (MENDES, 2014; ALTMAN, 1983; 
CHARAN et al., 2002).  
De forma a analisar qual o impacto da gestão sobre a insolvência de uma empresa, 
se faz necessário a seleção de variáveis que reflitam o grau de gestão de uma 
entidade.  
Com base na metodologia utilizada em outros estudos, selecionou-se como proxy 
para avaliação da qualidade de gestão, a classificação da BM&FBovespa a respeito 
dos segmentos especiais de listagem: Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo 
Mercado, Nível 2 e Nível 1 (MENDES, 2014).  
Após análise da estrutura de cada segmento especial da BM&FBovespa, observa-se 
que os segmentos do Bovespa Mais apresentam regras mais flexíveis e conforme 
descrito pela BM&FBovespa (2016), trata-se de segmento voltado “para empresas 
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que desejam acessar o mercado de forma gradual [...]”, e por esta razão optou-se por 
considerar apenas os segmentos de Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1. Para tal, as 
empresas foram identificadas por meio de variável dummy, onde se definiu como valor 
1 as empresas que possuem grau de governança nos segmentos Novo Mercado, 
Nível 2 e Nível 1 de Governança e valor 0 para demais empresas. 
Destaca-se que estes segmentos podem indicar adequada métrica de gestão, já que 
são segmentos auto optativos e que obrigam as empresas à requisitos superiores aos 
previstos na própria Lei das S.A., o que indica que as empresas que fazem esta 
decisão voluntária de adesão, ou o fazem por desejo de seus diretores ou por decisão 
de seus acionistas, o que em qualquer instância demonstra elevado nível de 
monitoramento (BM&FBOVESPA, 2016).  
 
 
3.2.5 Curva ROC 
 
 
Existem na literatura diferentes metodologias para se realizar uma correta avaliação 
de modelos e comparação entre quais indicadores são relevantes para a análise de 
um modelo estatístico, tais como taxa de erro, custo médio do erro de classificação, 
índice Kolmogorov-Smirnov (KS-), curva ROC (Receiver Operating Characteristic), 
Coeficiente de GINI, curva LIFT, dentre outros (THOMAS; EDELMAN; CROOK, 2002; 
ENGELMAN, 2006; SIDDIQI, 2006). 
Sicsú, Lima e Tomazela (2012) destacam que dentre estas medidas de classificação, 
a medida AUROC – curva ROC é a mais eficiente, tanto por ser mais eficiente na 
mensuração do que o conhecido índice KS, bem como pelo fato de que as demais 
técnicas exigem cálculos mais complexos e que não são de fácil interpretação para 
os usuários. O indicador AUROC se aplica ao caso em que a variável tem duas 
categorias ou grupos, uma denominada como categoria positiva, usualmente 
escolhida como a mais crítica, e outra categoria denominada negativa. Assim em 
modelos de insolvência é usual que a categoria positiva seja a de empresas 
insolventes, já que é o que se busca classificar.  
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Assim, conforme destaca Racine, Su e Ullah (2014), a área abaixo da curva ROC, 
denominada AUC – também conhecida como AUROC - pode ser lida como a média 
do poder do teste para verificar situações de insolvência ou não, dado os pontos de 
corte definidos.  
A curva ROC, tem como base duas noções comumente utilizadas na área de saúde, 
denominadas Sensitividade e Especificidade (SICSÚ; LIMA; TOMAZELA, 2012).  
Quando da aplicação na área de modelos de previsão de insolvência, pode se 
entender Sensitividade como a capacidade do modelo de prever as empresas 
insolventes, ao passo que a Especificidade é a capacidade de identificar as empresas 
saudáveis.  
Assim, a Sensitividade é medida pela proporção de empresas insolventes que são 
classificadas corretamente, considerando o ponto de corte, de outra forma a 
Especificidade é medida pela proporção de empresas solventes classificadas 
corretamente (SICSÚ; LIMA; TOMAZELA, 2012). 
O valor de (1-especifidade) representa, portanto, os falsos alarmes, que seriam 
empresas solventes classificadas como insolventes. Observa-se que conforme maior 
é a região da área, mais relevante é a utilização do referido modelo de previsão, já 
que um modelo que apresente um valor de ROC de 0,5, tem a mesma utilidade que 
decidir sobre concessão de um crédito entre um cliente bom ou mal jogando-se uma 
moeda (SICSÚ; LIMA; TOMAZELA, 2012). Os autores definem, que uma avaliação 
satisfatória exige um ROC acima de 70%, classificando modelos com ROC entre 75% 
a 85% como modelos de qualidade muito boa e modelos com ROC acima de 85% 
como qualidade excelente. 
 

 Hipóteses  
 
 
Conforme pontuado por Lopes e Diniz (2003), os investidores precisam de 
mecanismos para diferenciar empresas boas de empresas ruins, dado que a priori 
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apenas os administradores destas empresas sabem a real situação financeira destas 
entidades.  
Stickney (1990) destaca que a situação financeira de uma empresa deve ser vista 
como um ciclo de vida e por esta razão, antes que uma empresa seja liquidada por 
problemas financeiros, outros estágios vão ser percorridos, demonstrando que a 
insolvência é um processo de deterioração.  
A expectativa, portanto, é que os sinais de declínio de uma empresa sejam 
observados via o comportamento de diversos indicadores, o que permitiria detectar 
este processo rapidamente e tomar ações para revertê-lo (BERNSTEIN, 1993). 
De forma a classificar os graus de insolvência, este trabalho denominará o 1º estágio 
de insolvência como o estágio de insuficiência por fluxo, sendo caracterizado por 
empresas que renegociaram condições de suas dívidas. O 2º estágio é caracterizado 
pela recuperação judicial, onde existe o uso de instrumento jurídico de proteção contra 
seus credores (PIMENTA, 2006).  
Por fim, dado que a recuperação judicial pressupõe empresas que tenham condições 
de se recuperarem, foi definido o estágio de falência como a insolvência final, que é 
composto por empresas que ou não se recuperaram após o pedido de recuperação 
judicial ou que não apresentaram condições de serem elegíveis ao processo de 
proteção da lei de recuperação judicial.   
Com base neste contexto, hipotetiza-se neste trabalho que há indicadores, que 
possam ser extraídos de dados públicos e que estes dados têm conteúdo 
informacional relevante para discriminar os estágios de insolvência empresarial.  
Este estudo também analisará hipóteses específicas. A primeira é de que indicadores 
contábeis, utilizados em estudos anteriores, continuam apresentando poder 
discriminante relevante para a previsão de insolvência, apesar da diferença entre as 
amostras e do período de estudo. 
A segunda hipótese é de que a inclusão do estágio de insuficiência por fluxo tem poder 
de agregar capacidade discriminante aos modelos.  
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A terceira hipótese é de que a inclusão de variável dummy que tenta sintetizar uma 
proxy da qualidade de gestão da empresa, consegue aumentar a capacidade de 
previsão do modelo. A tabela 9 indica de forma resumida as hipóteses definidas para 
este trabalho, que possui como Hipótese Geral:  
Hipótese Geral: Indicadores contábeis e qualitativos, que podem ser extraídos de 
dados públicos, apresentam poder discriminante para a previsão dos estágios de 
insolvência empresarial. 
 
Tabela 8 - Quadro de Hipóteses Formuladas 

 Hipótese I Hipótese II Hipótese III 

Hipótese  

Os indicadores contábeis, 
utilizados em estudos 
anteriores, continuam 
apresentando poder 
discriminante para a 
previsão dos estágios de 
insolvência empresarial. 

A inclusão, na amostra 
estudada, de 
observações de 
insolvência, 
caracterizadas pela 
insuficiência por fluxo, 
aumenta o poder 
discriminante para a 
previsão dos estágios 
de insolvência 
empresarial. 

O indicador de gestão 
aumenta o poder 
discriminante do 
modelo de previsão dos 
estágios de insolvência 
empresarial. 

Indicadores 
Indicadores dos estudos de 
Elizabtesky (1976), Altman 
(1979) e Sanvicente e 
Minardi (1998). 

Dados das empresas 
que passaram por 
renegociação de 
dívidas durante o 
período de 2008 a 
2016. 

Níveis de Governança 
do segmento de 
listagem especial da 
BM&FBovespa: Novo 
Mercado, Nível I e 
Nível II. 
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Fonte: Elaborado pelo autor  
 
O modelo foi testado com base na equação abaixo: 

= 1
1 + ( 0 ⋯ ) ,  

Equação 3 - Fórmula Modelo 
 
Pi = é a estimação da probabilidade de uma empresa ser insolvente1.  

=  
= ã     á  ( ),  ã      

 
 

                                            
1 Espera-se o valor de 0 (zero) se a empresa solvente e valor de 1 (um) se a empresa 
for insolvente, nos termos classificados neste trabalho.  
 

Relação 
Esperada 

-Curva ROC maior ou igual 
a 70% 
-Índice Geral de 
Classificação do Modelo 
maior ou igual a 70% 
-Índice de Classificação 
correta de Empresas 
Insolventes maior ou igual 
a 70% 

-Aumento do ROC 
-Aumento Índice Geral 
de Classificação do 
Modelo 
-Aumento do Índice de 
Classificação correta 
de Empresas 
Insolventes 

-Aumento do ROC 
-Aumento Índice Geral 
de Classificação do 
Modelo 
-Aumento do Índice de 
Classificação correta 
de Empresas 
Insolventes 

Fonte 

Pinheiro et al (2007); 
Elizabetsky (1976); Altman, 
Baidya e Dias (1979); e 
Sanvicente e Minardi 
(1998) 

Stickney (1990); 
Wruck (1990); Rossi, 
Westerfield, Jaffe 
(2011) 

Altman (1983); Charan 
et al. (2002); Altman e 
Hotchkiss (2006); 
Krauter, Souza e 
Luporini (2006) 



58 
 

 
 

 Fluxograma da metodologia 
 
 O fluxograma resumido da metodologia apresentada neste capítulo pode ser 
observado na Ilustração 2 que segue abaixo. 

 
Ilustração 2 - Fluxograma da metodologia adotada no presente estudo para a Amostra Base 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Este capítulo apresenta a descrição da amostra utilizada e das variáveis estudadas, 
bem como a análise descritiva destas variáveis e os resultados alcançados pelo 
modelo.  
 

 Estatística Descritiva da Amostra Base 
 
 
Conforme mencionado, com vistas a realizar a análise aqui proposta, foram coletados 
dados de 122 empresas, das quais 61 empresas solventes e 61 empresas em estágios 
de insolvência, 30 delas classificadas como insolventes por insuficiência por fluxo, 25 
em recuperação judicial e 6 em falência.  
Em relação ao grupo de empresas sem estresse financeiro foram selecionadas 
empresas do mesmo setor e de porte equivalente as das empresas que apresentaram 
eventos de estresse financeiro, na proporção de 1 empresa com estresse financeiro 
para 1 empresa sem estresse financeiro, totalizando 61 empresas.  Assim, como 
resultado final, a amostra objeto deste estudo é composta por 122 empresas e 
apresenta a seguinte distribuição entre as 4 categorias estudadas (Tabela 10): 
 
Tabela 9 - Categorização da Amostra por evento 

Empresas  Total Percentual 
Amostra Insolvente 61 50,0% 

Recuperação Judicial 25 41,0% 
Falência 6 9,8% 
Renegociação Dívidas 30 49,2% Solvente 61 50,0% Total 122  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
As empresas em estágio de insuficiência por fluxo, fruto de processos de 
renegociação de dívidas, representam 49% da amostra das empresas com estresse 
financeiro, seguido pelo grupo de empresas em recuperação judicial que representam 



60 
 

 
 

41% do total das empresas, enquanto empresas em estágio de falência representam 
10%. Pode se verificar que há a razão de uma empresa saudável para cada empresa 
não saudável, bem como aproximadamente a mesma proporção entre empresas em 
eventos de Recuperação Judicial e Falência e de empresas na categoria 
Renegociação de Dívidas. 
A frequência dos eventos mostra que há uma maior concentração de renegociação 
de dívidas nos últimos anos do período analisado, com destaque para o ano de 2015 
e uma concentração de eventos de recuperação judicial entre os anos de 2012 a 2014, 
indicando um maior conjunto de eventos de insolvência desde 2012 – 75% do total de 
eventos. 
 
Tabela 10 - Frequência de eventos de estresse financeiro 

Evento por ano Recuperação Judicial Falência Renegociação de Dívidas Proporção 
2008 3 1 1 8,2% 
2009 1 1 3 8,2% 
2010 1 1 0 3,3% 
2011 1 1 1 4,9% 
2012 4 1 1 9,8% 
2013 6 0 3 14,8% 
2014 4 1 3 13,1% 
2015 3 0 13 26,2% 
2016 2 0 5 11,5% 
Total 25 6 30   

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Conforme mencionado, as empresas foram classificadas por setor de atuação, com 
base nos dados de cadastro da BM&FBovespa e depois consolidadas em três setores 
principais – I) Consumo, II) Industrial e Metalurgia e III) Utilidades, Energia e Extração 
Mineral, para fins de pareamento.  
Verifica-se uma distribuição entre os diversos setores, com maior concentração nos 
setores de Construção Civil, Material Construção e Decoração com 14,8% do total de 
empresas da amostra, seguido pelo setor de Metalurgia e Siderurgia. O setor com 
menor representação foi o setor de Petroquímicos e Borracha (Tabela 12).  
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Tabela 11 - Categorização da amostra por Setor BM&FBovespa 
  Insolvente Solvente Frequência 
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) 2 4 4,9% 
Alimentos 3 3 4,9% 
Comércio (Atacado e Varejo) 3 3 4,9% 
Construção Civil, Mat. Constr. e Decor. 11 7 14,8% 
Energia Elétrica 7 7 11,5% 
Extração Mineral 1 2 2,5% 
Farmacêutico e Higiene 2 1 2,5% 
Hospedagem e Turismo 1 1 1,6% 
Máquinas, Equip, Veículos e Peças 4 9 10,7% 
Metalurgia e Siderurgia 7 8 12,3% 
Papel e Celulose 2 2 3,3% 
Petróleo e Gás 4 1 4,1% 
Petroquímicos e Borracha 1 1 1,6% 
Serviços Transporte e Logística 6 6 9,8% 
Telecomunicações 2 2 3,3% 
Têxtil e Vestuário 5 4 7,4% 
Total 61 61   
Quantidade de Setores 16 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Observa-se maior concentração nas empresas dos setores de Indústria e Metalurgia 
e de Utilidades, Energia e Extração, que em conjunto, representam 82% do total de 
empresas da amostra (Tabela 13). 
Tabela 12 - Categorização da amostra por Setor Agrupado 
  Insolvente Solvente Frequência 
Consumo 11 10 17,2% 
Utilidades, Energia e Extração 23 23 37,7% 
Industrial e Metalurgia 27 28 45,1% 
Total 61 61   

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Conforme os dados do Balanço Patrimonial, oriundos das demonstrações financeiras 
extraídas da base de Dados da Economática, podemos observar que o setor de 
Consumo é composto por empresas com um ativo total médio de R$ 6,6 bilhões, as 
empresas do setor de Utilidades, Energia e Extração mineral apresentam um ativo 
total médio de R$ 11 bilhões, enquanto as empresas do setor Industrial e de 
Metalurgia apresentam R$ 4,7 bilhões.  
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 Estatística Descritiva da Amostra Alternativa 
 
 
A amostra alternativa é composta por 62 empresas, das quais 31 apresentam situação 
de insolvência, caracterizadas entre recuperação judicial – 25 empresas e falência – 
6 empresas (Tabela 14). 
Tabela 13 - Categorização da Amostra por evento - Amostra Alternativa 

Empresas Amostra Total Percentual  
Com estresse Financeiro 31 50,0%  

Recuperação Judicial 25 80,6%  
Falência 6 19,4%  

Sem estresse Financeiro 31 50,0%  
Total 62    

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Como se pode observar, dentre as empresas com estresse financeiro, 80,6% dos 
eventos de insolvência são derivados de processos de recuperação judicial. A 
frequência mostra que há uma maior concentração de eventos entre os anos de 2012 
a 2014, seguido pelo ano de 2008 (Tabela 15).  
Tabela 14 - Frequência de eventos de estresse financeiro - Amostra Alternativa 

Evento por ano Recuperação Judicial Falência Proporção 
2008 3 1 12,9% 
2009 1 1 6,5% 
2010 1 1 6,5% 
2011 1 1 6,5% 
2012 4 1 16,1% 
2013 6 0 19,4% 
2014 4 1 16,1% 
2015 3 0 9,7% 
2016 2 0 6,5% 
Total 25 6   

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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A Amostra Alternativa representa 11 subsetores diferentes e apresenta maior 
concentração nos setores de Metalurgia e Siderurgia e Têxtil e Vestuário, embora 
nenhum setor represente mais de 10% dos dados. O setor com menor representação 
foi o setor de Petroquímicos e Borracha, como também fora observado na Amostra 
Base (Tabela 16). 
 
Tabela 15 - Categorização da amostra por Setor BM&FBovespa – Amostra Alternativa 
  Insolvente Solvente Frequência 
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) 2 2 3,3% 
Alimentos 2 2 3,3% 
Comércio (Atacado e Varejo) 2 2 3,3% 
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração 5 2 5,7% 
Energia Elétrica 3 3 4,9% 
Extração Mineral 1 2 2,5% 
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças 2 6 6,6% 
Metalurgia e Siderurgia 4 6 8,2% 
Petróleo e Gás 4 1 4,1% 
Petroquímicos e Borracha 1 1 1,6% 
Têxtil e Vestuário 5 4 7,4% 
Total 31 31   
Quantidade de Setores 11 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Após o agrupamento setorial, pode se observar, maior concentração de empresas nos 
setores de Indústria e Metalurgia e de Utilidades, Energia e Extração, que em 
conjunto, representam mais de 87% do total de empresas da amostra (Tabela 17). 
 
Tabela 16 - Categorização da amostra por Setor Agrupado - Amostra Alternativa 
  Insolvente Solvente Frequência 
Consumo 4 4 12,9% 
Utilidades, Energia e Extração 11 9 32,3% 
Industrial e Metalurgia 16 18 54,8% 
Total 31 31  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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 Resultados Amostra Base 
 
 
Nesta seção são apresentadas as análises descritivas realizadas para cada variável 
indicada como mais relevante, após o processo de backward stepwise. 
A análise descritiva foi realizada para as principais variáveis obtidas da Amostra Base. 
Dado que diversos estudos já analisaram os indicadores usados em Elizabetsky 
(1976), Altman, Baidya e Dias (1979) e Sanvicente e Minardi (1998), estes não serão 
abordados nesta seção.  
Deve se relembrar, que devido ao reduzido tamanho da amostra, o modelo de 
regressão utilizado foi o binomial, onde os três estágios de insolvência (insuficiência 
por fluxo, recuperação judicial e falência) foram agregados como evento denominado 
Insolvente.  
Por esta razão, optou-se por apresentar, neste capítulo, os resultados da análise 
descritiva segregada por cada estágio de insolvência, permitindo a melhor 
compreensão dos resultados. 
 
 
4.3.1 Análise Descritiva 
 
 
Na tabela 18 é apresentado o comportamento observado da variável de 
Endividamento que mede a relação entre capital próprio e capital de terceiros. É 
esperado que o endividamento tenha efeito na insolvência de uma empresa, assim 
este indicador deve ser interpretado de que quanto maior melhor, dado que quanto 
maior o indicador, maior será a quantidade de capital próprio em relação ao capital de 
terceiros e, portanto, menor o a exposição ao endividamento.  

 ô  í
í   
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Equação 4 - Fórmula Endividamento 
 
Tabela 17 - Análise descritiva da Variável Patrimônio Líquido/Exigível Total 

  Amostra   Solvente   Renegociação de Dívida  
 Recuperação Judicial   Falência  

Média 0,6440 0,9927 0,3439 0,3706 -0,2618 
Mediana 0,4496 0,7700 0,3444 0,1740 -0,3432 
Máximo 7,8925 7,8925 1,2489 6,3444 0,3257 
Mínimo -0,9796 -0,7492 -0,7431 -0,7078 -0,9796 
Desvio Padrão 1,1734 1,3079 0,4113 1,3052 0,5034 
Coeficiente de Variação 1,8221 1,3175 1,1962 3,5221 -1,9226 
Erro Padrão 0,1490 0,1661 0,0522 0,1658 0,0639 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Pode se observar, tanto pela média, quanto pela mediana, que as empresas 
saudáveis apresentam indicador mais elevado, indicando que apresentam menor grau 
de dependência de capital de terceiros. Desta forma, verifica-se que empresas 
solventes apresentam menor grau de uso de capital de terceiros em relação a todos 
os demais estágios.  
Empresas em recuperação judicial apresentam menor uso de capital de terceiros, o 
que pode ser justificado pelo fato de que durante um processo de recuperação 
dificilmente a companhia terá condições de captar novas dívidas.  
No estágio de falência, vê-se que o indicador é negativo, o que é fruto do patrimônio 
líquido negativo observado em 4 das 6 empresas desta categoria. A tabela 19 
apresenta o comportamento do prazo médio de recebimento.  
Este indicador mostra quanto tempo, em média, a empresa demora para monetizar as 
vendas realizadas, sendo seu resultado um indicador de dias de recebimento. Sua 
interpretação geral é de quanto menor, melhor.  

=  x 360
  

 
Equação 5 - Fórmula Prazo Médio de Recebimento 
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Tabela 18 - Análise descritiva da Variável Prazo Médio de Recebimento 

  Amostra   Solvente  
 
Renegociação 
de Dívida  

 Recuperação 
Judicial   Falência  

Média 91,0231 84,0251 97,3997 117,5468 22,6776 
Mediana 52,0692 55,0619 50,5032 83,9082 16,5223 
Máximo 812,2279 482,2942 380,2113 812,2279 50,0220 
Mínimo 0,1356 0,1356 3,4729 11,3414 6,8194 
Desvio Padrão 115,5550 96,7751 108,7533 166,4205 15,7918 
Coeficiente de Variação 1,2695 1,1517 1,1166 1,4158 0,6964 
Erro Padrão 14,6755 12,2904 13,8117 21,1354 2,0056 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Sabe-se que este indicador pode apresentar diferença setorial relevante, com 
destaque para empresas imobiliárias que tendem a apresentar um maior ciclo de 
recebimento (FAMA; FRENCH, 1992).  
Conforme se observa da Amostra Base, as empresas do setor de Construção Civil 
apresentam um prazo médio de recebimento de 296 dias, mais de três vezes superior 
à média da amostra. Não obstante, verifica-se que há um aumento do prazo médio de 
recebimento nas empresas que se encontram em estágio de insuficiência por fluxo e 
recuperação judicial. Em relação a redução observada no estágio de Falência isso 
pode decorrer do fato de que empresas em processo falimentar tem sua produção 
paralisada parcial ou totalmente, o que reduz o volume de vendas.  
Na tabela 20 apresentamos a análise descritiva da variável de Estrutura de Ativos, 
que indica quanto da disponibilidade de recursos da companhia está atrelada ao ativo 
permanente, assim, este indicador pode sinalizar aumento ou diminuição do capital 
de Giro.  

  = í
  

Equação 6 - Fórmula Estrutura de Ativo 
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Tabela 19 - Análise descritiva da Variável Disponível/Ativo Permanente 
 Amostra Solvente Renegociação 

de Dívida 
Recuperação 

Judicial Falência 
Média 0,9593 1,0451 1,5439 0,2330 0,0837 
Mediana 0,1245 0,2284 0,1777 0,0120 0,0090 
Máximo 18,9672 15,9519 18,9672 3,4391 0,4166 
Mínimo 0,0000 0,0001 0,0015 0,0000 0,0008 
Desvio Padrão 2,7687 2,4819 4,1893 0,7131 0,1649 
Coeficiente de Variação 2,8861 2,3749 2,7134 3,0606 1,9693 
Erro Padrão 0,3516 0,3152 0,5320 0,0906 0,0209 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Não obstante existir uma discrepância provocada pelos indicadores das empresas do 
setor de construção civil, verifica-se pela mediana que os dados apresentam 
comportamento conforme o esperado. 
Vê-se que empresas solventes apresentaram um índice maior em relação aos demais 
grupos. 
Dentre o grupo de insolventes, também se observa uma deterioração progressiva a 
medida que o grau de severidade aumenta.  
A tabela 21 sinaliza os resultados da variável ROIC, conhecida como Retorno sobre 
Capital Investido.   
Este indicador calculado por meio da fórmula, tenta medir qual o retorno que cada 
unidade de dinheiro investido na companhia gera, independente da forma com que 
este investimento é financiado.  
Espera-se que quanto maior este indicador, mais solvente seja a empresa, dado que 
ele indica que há retorno positivo sobre o capital investido.  

=  í      ( ∗ (1 − ))
  

Equação 7 - Fórmula ROIC 
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Tabela 20 - Análise descritiva da Variável ROIC 
 Amostra Solvente Renegociação 

de Dívida 
Recuperação 

Judicial Falência 
Média 1,9416 5,7006 0,4731 -3,3984 -16,8878 
Mediana 3,8290 7,3131 2,6058 -1,2691 -14,1574 
Máximo 48,4275 48,4275 10,0783 11,8469 -11,9889 
Mínimo -84,4987 -84,4987 -21,7819 -25,2109 -24,5170 
Desvio Padrão 16,3793 20,3432 7,5412 10,1048 6,6955 
Coeficiente de Variação 8,4360 3,5686 15,9416 -2,9734 -0,3965 
Erro Padrão 2,0802 2,5836 0,9577 1,2833 0,8503 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Como esperado, pode se observar, que a medida em que aumenta o grau de 
severidade do estágio da insolvência, as empresas apresentaram menor ROIC, 
indicando que o retorno sobre o capital investido é menor.  
Relevante observar que a partir do estágio de Recuperação Judicial, o ROIC 
apresenta valores médios negativos.  Interessante notar que no estágio de Falência, 
este indicador sempre apresenta valor negativo, sendo um importante marcador da 
diferença entre os estágios.  
A tabela 22 apresenta o comportamento da variável Ciclo Financeiro. Este indicador 
vai indicar o período de tempo, em dias, que uma empresa leva para produzir, vender 
seus produtos e monetizar esta venda, sendo, portanto, uma medida de necessidade 
de capital de Giro.  É esperado que o prazo seja o menor possível, porém deve se 
advertir que este indicador exige uma análise mais criteriosa, pois diversos fatores 
externos podem afetar sua interpretação. 

 = + − ,  
 
PME = Prazo Médio de Estocagem = (Estoques x Meses x 30) / Custo Produto Vendido 
PMF = Prazo Médio de Fornecedores = (Fornecedores Curto Prazo x Meses x 30) / Custo Produto 
vendido 
PMR = Prazo Médio de Recebimento = vide Equação 4 
Equação 8 - Fórmula Ciclo Financeiro 
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Tabela 21 - Análise descritiva da Variável Ciclo Financeiro 
 Amostra Solvente Renegociação 

de Dívida 
Recuperação 

Judicial Falência 
Média 47,0896 124,1423 74,4500 -144,4756 24,1227 
Mediana 46,3693 74,0321 43,0078 26,3010 5,4550 
Máximo 1000,2111 1000,2111 655,8809 351,3443 99,5989 
Mínimo -2558,57 -97,8551 -938,2381 -2558,57 -45,6539 
Desvio Padrão 365,3705 209,8790 302,6858 607,6684 61,2679 
Coeficiente de Variação 7,7590 1,6906 4,0656 -4,2060 2,5398 
Erro Padrão 46,4021 26,6547 38,4411 77,1740 7,7810 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Conforme observado, o resultado apresentado contraria a expectativa, demonstrando 
um ciclo financeiro mais elevado em empresas saudáveis, do que em empresas 
insolventes. Analisando os dados, verifica-se que estes resultados foram afetados 
pelos dados de empresas do setor de Construção Civil, que possuem seu ciclo 
financeiro medido desde o início do desenvolvimento imobiliário e até o recebimento 
da venda do imóvel pronto.  
Destaca-se na categoria de empresas solventes a empresa Brookfield que apresenta 
1000 dias de ciclo financeiro no exercício analisado e na categoria de empresas 
insolventes destaque para as empresas Mendes Junior e OGX que apresentam ciclos 
financeiros negativos, de 2.559 dias e 1.307 dias, respectivamente, fruto da atividade 
de gestão que envolve pagamento antecipado e contra medição de serviços e obras 
prestados, além de serem ativos que foram afetado por renegociação de dívidas e 
processo de recuperação judicial, junto a fornecedores e clientes.  
Por este motivo, se faz necessário pontuar algumas características que podem afetar 
este indicador: i) é sensível a empresas sazonais, ocasionando oscilações ao longo 
do ano, de forma que empresas de determinados setores podem ser mais afetadas 
do que outras; ii) uma empresa em crescimento acaba por sofrer com aumento da 
demanda por capital de giro, por não conseguir aumentar as vendas na mesma 
proporção; iii) ciclos econômicos recessivos podem aumentar o PME e o PMR, ao 
passo que reduzem o PMF, aumentando o ciclo financeiro da companhia. (FLEURIET, 
2003).  
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Excluindo-se as empresas do setor de construção civil e principais outliers, observa-
se uma normalização dos dados, os quais guardam mais aderência ao fundamento 
teórico (Tabela 23). 
Tabela 22 - Análise descritiva Ciclo Financeiro - Ajustado 
 Amostra Solvente Renegociação 

de Dívida 
Recuperação 

Judicial Falência 
Média 42,0332 37,6558 35,9708 54,7897 52,3360 
Mediana 37,5519 44,3544 40,4926 28,2183 55,0778 
Máximo 351,3443 133,1281 116,2634 351,3443 99,5989 
Mínimo -97,8551 -97,8551 -63,1174 -74,2528 -0,4105 
Desvio Padrão 63,7652 56,1260 48,7124 90,4657 54,3459 
Coeficiente de Variação 1,5170 1,4905 1,3542 1,6511 1,0384 
Erro Padrão 8,0982 7,1280 6,1865 11,4892 6,9019 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
A tabela 24 demonstra o comportamento da variável de Capacidade de Pagamento, 
que mede qual o grau de comprometimento da liquidez da companhia para pagamento 
de despesas financeiras correntes.  De forma geral, deve se esperar valores menores 
para empresas solventes, embora esta relação não analise a capacidade de 
pagamento via resultado operacional e sim vim conta de saldo de balanço, o que pode 
induzir a análises incorretas.  

  =  
í  

 
Equação 9 - Fórmula Capacidade de Pagamento 
 
Tabela 23 - Análise descritiva da Variável Despesa Financeira/Disponível 
 Amostra Solvente Renegociação 

de Dívida 
Recuperação 

Judicial Falência 
Média 48,9073 2,2829 7,5330 191,6938 120,6688 
Mediana 0,9578 0,5900 1,0630 22,5326 79,1724 
Máximo 1111,4516 20,8306 84,1789 1111,4516 311,1255 
Mínimo 0,0005 0,0005 0,1018 0,0408 0,3256 
Desvio Padrão 168,1512 4,0624 16,4030 327,1275 132,7420 
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Coeficiente de Variação 3,4382 1,7795 2,1775 1,7065 1,1001 
Erro Padrão 21,3552 0,5159 2,0832 41,5452 16,8582 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Observa-se que na média, empresas em estágios de insolvência apresentam maior 
comprometimento das disponibilidades em relação as despesas com juros. 
 
4.3.2 Análise ANOVA 
 
De forma a complementar a análise descritiva, fora realizado procedimento de teste 
de médias, por meio da técnica de análise da variância (ANOVA). Os resultados 
sugerem que pode haver diferença estatisticamente significante entre os grupos 
analisados, para os indicadores Patrimônio Líquido/Passivo Total e ROIC, ao nível de 
1% e 5% respectivamente, em linha com o observado e discutido na análise descritiva 
(Tabela 25). 
Tabela 24 - Tabela de comparação de médias entre os grupos de empresas solventes e insolventes 

Indicador p value Resultado 

Patrimônio Líquido/Passivo Total 0,00537 *** 

Os resultados sugerem que pode haver 
diferença entre as médias do Grupo de 
Empresas Solventes e Empresas em 
Renegociação de Dívidas 
Os resultados sugerem que pode haver 
diferença entre as médias do Grupo de 
Empresas Solventes e Empresas em 
Falência 

Prazo Médio de Recebimento 0,15608   
Disponível/Ativo Permanente 0,30476   

ROIC 
0,01588 ** 

Os resultados sugerem que pode haver 
diferença entre as médias do Grupo de 
empresas em Falência com as 
empresas dos demais Grupos 

Ciclo Financeiro 0,69913   
Despesa Financeira/Disponível 0,25737   
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
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4.3.3 Resultados de validação dos estudos 
 
Esta seção apresenta a estimação da regressão dos estudos de Altman, Baidya e 
Dias (1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998), com vistas a responder 
a Hipótese I definida para este trabalho, visando identificar se os indicadores de 
estudos anteriores ainda apresentam capacidade de previsão de estágios de 
insolvência. 
Tabela 25 -Estimação da Regressão Logística de Validação dos estudos de Altman, Baidya e Dias 
(1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998) 

  Altman, Baidya 
e Dias (1979) 

Elizabetsk
y (1976) 

Sanvicente 
e Minardi 

(1998) 

Modelo B 
Elizabetsky 

(2) 

Modelo B 
Altman, 

Baidya e Dias 
(1979) (3) 

VARIÁVEIS Solvente Solvente Solvente Solvente Solvente 
            
(Ativo circulante-
passivo circulante)/ativo 
total 

-0,000713    -2.805*** 

 [-0.00282]    [-2.627] 
      
(Não exigível – 
capital)/ativo total 0.793  1.321***  1.504*** 
 [1.003]  [2.846]  [2.968] 
      
Lucro Operacional/Ativo 
Total -25.51    -6.909*** 
 [-1.182]    [-2.975] 
      
Patrimônio 
Líquido/Exigível Total -3.168**  -0.441  -0.802* 
 [-1.984]  [-1.156]  [-1.719] 
      
Vendas/Ativo Total -0.462     
 [-0.335]     
      
Lucro Líquido/Vendas  -4.743    
  [-0.882]    
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  Altman, Baidya 
e Dias (1979) 

Elizabetsk
y (1976) 

Sanvicente 
e Minardi 

(1998) 

Modelo B 
Elizabetsky 

(2) 

Modelo B 
Altman, 

Baidya e Dias 
(1979) (3) 

VARIÁVEIS Solvente Solvente Solvente Solvente Solvente 
      
Disponível/Ativo 
Permanente  -0.168  0.132  
  [-0.100]  [1.562]  
      
Duplicatas a 
receber/Ativo Total  0.270  -2.350  
  [0.0736]  [-0.953]  
      
Estoques/Ativo Total  -2.100  -8.659**  
  [-0.242]  [-2.447]  
      
Passivo 
Circulante/Ativo Total  4.694  4.918***  
  [1.601]  [3.215]  
      
(Ativo circulante-
passivo total)/Ativo total 

  -1.329*   
  [-1.725]   

      
(Lucro operacional-despesas 
Financeiras+receitas financeiras)/Ativo 
total 

 -10.13***   
 [-3.025]   

      
LAJIR/despesa 
financeira 

  -0.0511   
  [-0.824]   

      
Constante 2.176 -2.108 -0.271 -0.544 0.859** 

 [1.471] [-1.252] [-0.558] [-1.057] [2.510] 
      

Observações 24 22 119 98 122 
(2) - modelo com exclusão da variável Lucro Líquido/Vendas 
(3) - modelo com exclusão da variável Vendas/Ativo Total 
Estatística [z] entre colchetes     
***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% respectivamente. 
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Os resultados da regressão baseada em Altman, Baidya e Dias (1979), apresentaram 
como estatisticamente significantes a variável Patrimônio Líquido/Exigível Total ao 
nível de 5% no primeiro modelo. No segundo modelo da Altman – modelo B, as 
variáveis foram significativas ao nível de 1%, com exceção do indicador Patrimônio 
Líquido/Exigível Total que foi significativo ao nível de 10%.  
Somente o segundo modelo de Elizabetsky (1976) – modelo B - apresentou variáveis 
estatisticamente significantes, sendo Estoques/Ativo Total significativo a 5% e Passivo 
Circulante/Ativo Total significativo a 1%. 
No modelo de Sanvicente e Minardi (1998) apresentaram-se como estatisticamente 
significantes, ao nível de 1%, as variáveis (Não exigível – capital)/ativo total) e (Lucro 
operacional-despesas Financeiras + receitas financeiras)/Ativo total e ao nível de 10% 
a variável (Ativo circulante-passivo total)/Ativo. 
Na tabela 27 abaixo são apresentados os resultados consolidados da regressão. 
Tabela 26 - Análise dos resultados da Regressão Logística de Validação dos estudos de Altman, Baidya 
e Dias (1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998) 

  

Altman, 
Baidya 
e Dias 
(1979) 

Elizabetsky 
(1976) 

Sanvicente 
Minardi 
(1998) 

Elizabetsky 
(2) 

Altman, 
Baidya e 

Dias 
(1979) 

(3) 
ROC 0,9375 0,8430 0,8545 0,7743 0,8194 
Taxa Global de Acerto 87,5% 81,8% 77,3% 69,4% 74,6% 
Taxa de erro 12,5% 18,2% 22,7% 30,6% 25,4% 
Insolvente classificada como 
insolvente 83,3% 81,8% 76,7% 67,4% 75,4% 
Insolvente classificada como 
Solvente 16,7% 18,2% 23,3% 32,6% 24,6% 
Solvente classificada como 
Solvente 91,7% 81,8% 78,0% 71,4% 74,2% 
Solvente classificada como 
insolvente 8,3% 18,2% 22,0% 28,6% 25,8% 
Número de Observações 24 22 119 98 122 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Destaca-se que após a exclusão das variáveis Lucro Líquido/Vendas e Vendas/Ativo 
Total houve melhora no número de observações nos modelos de Altman, Baidya e 
Dias (1979) e Elizabetsky (1976), conforme pode ser observado nos modelos da 
quarta e quinta coluna. 
Dentre todos os modelos, o modelo com maior previsão foi o modelo 1 de Altman, 
Baidya e Dias (1979), porém, ao se considerar a baixa representatividade do número 
de observações, verifica-se que o modelo de Sanvicente e Minardi (1998) apresentou 
maior Pseudo r2, maior ROC e maior Taxa Global de Acerto. O modelo com menor 
precisão foi o de Elizabetsky (1976), em linha com o observado em Pinheiro et al. 
(2007) e Matias (2014).  
 
 
4.3.4 Resultados de validação do modelo denominado Novos Indicadores 
 
 
A hipótese II deste trabalho pressupõe que a inclusão de dados de empresas em 
estágio de insuficiência por fluxo, tem efeito de agregar poder de previsão aos 
modelos, enquanto a hipótese III objetiva testar se a inclusão de indicador de 
qualidade da gestão tem poder de aumentar a capacidade de previsão do modelo. 
Com base na amostra resultante, foram realizados testes de capacidade de previsão 
das variáveis e realizada a regressão logística binomial.  
A diferença entre os modelos (1) e (2) e entre (3) e (4) se dá pela inclusão, nos 
modelos (2) e (4) da variável Governança, com o objetivo de analisar se sua inclusão 
aumenta a capacidade de previsão do modelo. 
A diferença entre os modelos (1)-(2) e (3)-(4) reside no nível de significância para a 
inclusão e exclusão de variáveis, no processo de stepwise. Foram definidos os 
parâmetros de 10% para os modelos (1) e (2) e de 25% para modelos (3) e (4). 
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Os resultados apresentados na tabela 28 serão comparados com os resultados 
obtidos a partir da regressão logística nos dados da Amostra Alternativa. 
 
Tabela 27 - Resultado da Regressão logística do modelo gerado pelo processo backward stepwise, 
denominado por conveniência como Modelo Novos Indicadores 
  Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 
Variáveis Solvente Solvente Solvente Solvente 
          
Governança  -0.371  0.135 

  [-0.819]  [0.260] 
     

Patrimônio Líquido/Exigível Total -2.928** -0.628 -2.697** -2.163*** 
 [-2.539] [-1.460] [-2.275] [-3.280] 
     

Prazo Médio de Recebimento 0.0199** 0.00636 0.0225** 0.00891* 
 [2.016] [1.406] [2.132] [1.735] 
     

Disponível/Ativo Permanente 0.180* 0.0118 0.195*  
 [1.844] [0.152] [1.959]  
     

ROIC -0.313*** -0.0536** -0.307** -0.0309* 
 [-2.674] [-2.187] [-2.483] [-1.725] 
     

Ciclo Financeiro (dias) -0.0148** -0.00374* -0.0155** -0.00467* 
 [-2.512] [-1.757] [-2.470] [-1.939] 
     

Despesa Financeira/Disponível   0.0829 0.0154*** 
   [1.248] [3.455] 
     

Constante 2.656*** 0.530 1.914* 0.524 
 [2.819] [1.203] [1.871] [1.061] 
     

Observações 72 103 72 103 
Estatística [z] entre colchetes     
***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% respectivamente. 

 
Verifica-se que as variáveis ROIC e Ciclo Financeiro discriminam o evento de 
insolvência ao nível de ao menos 10%, em todos os modelos.  
As variáveis Patrimônio Líquido/Exigível Total e Prazo Médio de Recebimento apenas 
não foram significativas para discriminar a insolvência no modelo (2), sendo que a 
variável Patrimônio Líquido/Exigível Total nos demais modelos é estatisticamente 
significante para discriminar a insolvência ao nível de 5% para modelos (1) e (3) e a 
1% no modelo (4).  
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A variável Governança não foi estatisticamente significante para discriminar a 
insolvência, nem a 10%.  
No modelo (1) todas as variáveis foram estatisticamente significativas para discriminar 
a insolvência, sendo as variáveis mais relevantes o indicador ROIC e a constante, 
significativas a 1%. As variáveis Patrimônio Líquido/Exigível Total, Prazo Médio de 
Recebimento e Ciclo Financeiro foram representativas a 5%. 
O modelo (2) apresenta que apenas as variáveis ROIC e Ciclo Financeiro são 
estatisticamente significantes para discriminar o evento de insolvência, aos níveis de 
5% e 10%, respectivamente. 
No modelo (3) apenas a variável Despesa Financeira/Disponível não foi significativa, 
as demais variáveis foram significativas a 10% - Disponível/Ativo Permanente e 
Constante e a 5% - Patrimônio Líquido/Exigível Total, Prazo Médio de Recebimento, 
ROIC e Ciclo Financeiro (dias).  
No modelo (4), as variáveis Patrimônio Líquido/Exigível Total e Despesa 
Financeira/Disponível foram as mais relevantes para discriminar evento de 
insolvência, sendo significantes ao nível de 1%. Com exceção das variáveis 
Governança e constante, as demais variáveis são discriminantes ao nível de 10%.  
Em relação aos coeficientes das variáveis representativas do evento de insolvência, 
observa-se que os indicadores Patrimônio Líquido/Exigível Total e ROIC apresentam 
o sinal negativo conforme esperado, demonstrando que quanto menor a dependência 
de recursos de terceiros, medido pelo indicador de Patrimônio Líquido/Exigível Total 
e quanto maior o retorno sobre ROIC menor a probabilidade de a empresa pertencer 
ao grupo de empresas insolventes.  
Os indicadores Prazo Médio de Recebimento e Despesa Financeira/Disponível 
apresentam o sinal positivo conforme esperado, dado que um aumento no prazo de 
recebimento tende a aumentar a demanda de capital de giro pela companhia e um 
indicador maior de Despesa financeira/disponível indica que a empresa pode não 
possuir recursos suficientes para arcar com o pagamento de suas obrigações, em 
caso de frustração de fluxo operacional. Com base nos resultados observados, a 
tabela 29 consolida os principais parâmetros para comparação dos modelos. 
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Tabela 28 - Análise dos resultados da Regressão Logística do modelo gerado pelo processo backward 
stepwise, denominado por conveniência como Modelo Novos Indicadores 

  
Modelo 

(1) 
Modelo 

(2) 
Modelo 

(3) 
Modelo 

(4) 
ROC 0,9187 0,8445 0,9288 0,8675 
Média VIF 1,0900 1,0900 1,0300 1,0300 
Taxa Global de Acerto 83,3% 75,7% 81,9% 77,7% 
Taxa de erro 16,7% 24,3% 18,1% 22,3% 

Insolvente classificada como insolvente 82,4% 70,0% 79,4% 76,0% 

Insolvente classificada como solvente 17,7% 30,0% 20,6% 24,0% 

Solvente classificada como Solvente 84,2% 81,1% 84,2% 77,6% 

Solvente classificada como insolvente 15,8% 18,9% 15,8% 22,5% 
     

Número de Observações 72 103 72 103 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Verifica-se que a Variável Governança não apresenta nível de significância estatística 
para discriminar evento de insolvência, bem como a sua inclusão não aumenta a 
capacidade de previsão do modelo.  
Dentre os quatro modelos analisados, destaca-se a maior capacidade de previsão do 
modelo (1), conforme os resultados dos medidores da curva ROC, taxa de acerto 
global, Pseudo R2 e taxa de classificação de empresas insolventes.  
Na taxa de classificação de empresas solventes, o modelo (1) tem nível de acerto 
equivalente ao modelo (3). O modelo com pior capacidade de previsão global é o 
modelo (2), que apresenta o menor valor de curva ROC. 
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 Resultados da Amostra Alternativa 
 
 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pela regressão logística, após o 
estudo das variáveis relevantes para discriminação do evento de insolvência, por meio 
dos dados da amostra denominada por conveniência Amostra Alternativa. 
Dado o número reduzido de observações, pela exclusão da amostra dos dados 
referentes as empresas que apresentaram insuficiência por fluxo, os resultados de 
Altman, Baidya e Dias (1979) e Elizabetsky (1976) foram inconclusivos para os 
modelos contendo as variáveis Vendas/Ativo total e Lucro Líquido/Vendas.  
 
4.4.1 Resultados de validação dos estudos 
 
 
Esta seção, em conjunto com a análise realizada sobre a Amostra Base, apresenta a 
estimação da regressão dos indicadores estudados em Altman, Baidya e Dias (1979), 
Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998), com vistas a também responder a 
Hipótese I definida para este trabalho (Tabela 31). 
Devido ao baixo número de observações, não foi possível apresentar resultados para 
a regressão dos modelos de Altman, Baidya e Dias (1979) e Elizabetsky (1976).  
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Tabela 29 - Estimação da Regressão Logística de Validação dos estudos de Altman, Baidya e Dias 
(1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998) – Amostra Alternativa 

  
Altman, Baidya 

e Dias (1979) 
Elizabetsky 

(1976) 
Sanvicente 

Minardi 
(1998) 

Elizabetsky 
(1976) (2) 

Altman, 
Baidya e 

Dias 
(1979) 

(3) 
Variáveis Solvente Solvente Solvente Solvente Solvente 
            
(Ativo circ-passivo 
circulante)/ativo total 

-138.2    -4.993*** 
    [-3.273] 

      
(Não exigível – 
capital)/ativo total 

172.2  1.395**  1.818*** 
  [2.435]  [2.940] 

      
Lucro 
Operacional/Ativo 
Total  

-1,652    -6.610** 
    [-2.140] 

      
Patrimônio 
Líquido/Exigível Total -127.2  -0.125  -0.175 
   [-0.376]  [-0.621] 
Vendas/Ativo Total 35.01     
      
Lucro Líquido/Vendas  -433.7    
      
Disponível/Ativo Permanente 66.63  -0.132  
    [-0.230]  
      
Duplicatas a receber/Ativo Total 

-144.3  -11.00*  
  [-1.809]  

      
Estoques/Ativo Total  112.0  -11.31*  
    [-1.704]  
      
Passivo Circulante/Ativo Total 98.54  6.704***  
    [2.827]  
      
(Ativo circulante-passivo total)/Ativo total 

 -1.835   
 [-1.643]   

      
(Lucro operacional-despesas 
Financeiras+receitas financeiras)/Ativo 
total 

 -9.237**   
 

[-2.036] 
  

      
Lucro operacional antes dos juros e 
imposto de renda/despesa financeira 

 -0.0203   
 [-0.391]   

      
Constante 31.16 -93.59 -0.931 -0.336 0.244 
   [-1.483] [-0.352] [0.601] 
      
Observações 14 14 61 53 62 
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(2) - modelo com exclusão da variável Lucro Líquido/Vendas 
(3) - modelo com exclusão da variável Vendas/Ativo Total 
Estatística [z] entre colchetes     

***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% respectivamente. 
 
Em relação ao modelo de Sanvicente (1998), observa-se que as variáveis (Não 
Exigível - capital)/ativo total e (Lucro operacional - despesas Financeiras + receitas 
financeiras)/Ativo total são discriminantes para definição de eventos de insolvência ao 
nível de 5%. As demais variáveis não apresentaram significância. 
Com a exclusão das variáveis Vendas/Ativo Total e Lucro Líquido/Vendas, foi possível 
calcular os modelos alterados de Elizabetsky (1976) e Altman, Baidya e Dias (1979). 
No modelo ajustado de Elizabetsky (1976), as variáveis Duplicatas a receber/Ativo 
Total, Estoques/Ativo Total e Passivo Circulante/Ativo Total foram estatisticamente 
significantes, com a variável Passivo Circulante/Ativo Total a mais relevante para a 
discriminação de insolvência ao nível de 1%.  
No modelo ajustado de Altman, Baidya e Dias (1979), as variáveis (ativo circulante-
passivo circulante)/ativo total, (não exigível – capital)/ativo total e Lucro 
Operacional/Ativo Total foram significativas, sendo as duas primeiras significativas a 
1%.  
A tabela 32 apresenta a compilação dos principais resultados obtidos pelos modelos.  
Tabela 30 - Análise dos resultados da Regressão Logística de Validação dos estudos de Altman, Baidya 
e Dias (1979), Elizabetsky (1976) e Sanvicente e Minardi (1998) - Amostra Alternativa 

  

Altman, 
Baidya 
e Dias 
(1979) 

Elizabetsky 
(1976) 

Sanvicente 
Minardi 
(1998) 

Elizabetsky 
(2) 

Altman, 
Baidya e 

Dias 
(1979) (3) 

ROC 1,0000 1,0000 0,8642 0,9057 0,8610 
Taxa Global de Acerto 100,0% 100,0% 75,4% 84,9% 80,7% 
Taxa de erro 0,0% 0,0% 24,6% 15,1% 19,4% 
Insolvente classificada 
como insolvente 100,0% 100,0% 69,0% 84,0% 72,4% 
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Insolvente classificada 
como solvente 0,0% 0,0% 31,0% 16,0% 27,6% 
Solvente classificada como 
Solvente 100,0% 100,0% 81,3% 85,7% 87,9% 
Solvente classificada como 
insolvente 0,0% 0,0% 18,8% 14,3% 12,1% 
Número de Observações 14 14 61 53 62 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Conforme comentado, os resultados dos modelos originais de Altman, Baidya e Dias 
(1976) e Elizabetsky (1976) foram desconsiderados.  
Ao se analisar os modelos restantes, observa-se que o modelo ajustado de 
Elizabetsky (1976) apresentou maior valor de curva ROC e Pseudo R2, além de melhor 
classificação na taxa de acerto Global e na classificação de empresas insolventes, ao 
passo que o modelo ajustado de Altman, Baidya e Dias (1976) apresentou maior 
capacidade de classificação de empresas solventes.  
 
4.4.2 Resultados de validação dos novos Indicadores 
 
 
Com vistas a responder a Hipótese II e III deste trabalho, realizou-se os procedimentos 
já explanados e manteve-se o critério de nível de significância de 10% para os 
modelos (1) e (2) e de 25% para os modelos (3) e (4), sobre as observações contidas 
na Amostra Alternativa. 
Os resultados das regressões logísticas demonstradas na tabela 33 permitem verificar 
que as variáveis Financiamento Total/Receita Operacional Líquida, Alavancagem 
Financeira e Ciclo Financeiro são discriminantes significativos em todos os modelos. 
Houve o incremento de uma variável nos modelos (3) e (4), que tiveram como 
premissa o nível de significância de 25% para remoção das variáveis via stepwise. A 
constante não se mostrou estatisticamente significativa em nenhum dos modelos 
estudados. A variável Governança não se mostrou significante em nenhum modelo.  
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Tabela 31 - Resultado da Regressão de Novos Indicadores 

Variáveis  
Modelo (1)  
Solvente 

Modelo (2)  
Solvente 

Modelo (3)  
Solvente 

Modelo (4)  
Solvente 

Governança  -1.397  -1.737 
  [-1.266]  [-1.339] 

Financiamento Total/Rol 2.748*** 1.774** 2.548** 1.683** 
 [2.686] [2.251] [2.295] [2.073] 

Composição Dívida 4.095** 2.658* 3.394* 2.142 
 [2.390] [1.807] [1.911] [1.327] 

Alavancagem Finan 0.0713** 0.0673** 0.0632* 0.0592** 
 [2.191] [2.178] [1.919] [1.965] 

Ciclo Financeiro -0.0262*** -0.0197*** -0.0237** -0.0171** 
 [-3.048] [-3.027] [-2.571] [-2.452] 

Lucro operacional /ativo total   -4.445 -8.163** 
   [-1.221] [-1.961] 

Constante -1.854 -0.694 -1.541 -0.396 
 [-1.618] [-0.666] [-1.301] [-0.360] 

Observações 50 53 50 53 
Pseudo R2 0,4949 0,4364 0,5476 0,5299 
Estatística [z] entre colchetes     
***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% respectivamente. 
 

Em relação ao modelo (1), verifica-se que as variáveis mais relevantes para a 
discriminação do evento de insolvência são Financiamento Total/Rol e Ciclo 
Financeiro ao nível de 1%. As demais variáveis, com exceção da constante, foram 
significativas a 5%. 
No modelo (2), com a inclusão da variável governança, não selecionada 
automaticamente pelo método de stepwise, verifica-se que a variável de maior 
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relevância estatística é o Ciclo Financeiro, significativa a 1% e as variáveis 
Financiamento Total/Rol e Alavancagem Financeira a 5%. O indicador Composição 
de dívida se mostrou significante a 10%.  
O modelo (3) apresenta como variáveis mais relevantes para a previsão de insolvência 
os indicadores de Financiamento Total/Rol e Ciclo Financeiro. Também se mostraram 
significativos, a 10%, os indicadores Alavancagem Financeira e Composição da 
Dívida.  No modelo (4) observam-se quatro variáveis significativas a 5%, são elas: 
Financiamento Total/Rol, Alavancagem Financeira, Ciclo Financeiro e Lucro 
Operacional/Ativo Total.  
As variáveis Financiamento Total/Rol, Composição da Dívida e Alavancagem 
Financeira possuem coeficientes positivos em linha com o esperado. Um aumento no 
indicador Financiamento Total/Rol indica que maior parte da receita operacional 
líquida da companhia precisa ser comprometida para arcar com o serviço da dívida.  
Um aumento na proporção da dívida de curto prazo da companhia também tende a 
pressionar o fluxo de caixa da empresa e por fim, uma maior alavancagem financeira 
induz a empresa a maior risco de quebra.  
Os coeficientes Ciclo Financeiro e Lucro operacional/Ativo Total apresentam 
coeficientes negativos em linha com o esperado, dado que uma redução do ciclo 
financeiro é benéfica para o capital de giro da empresa e a relação de lucro 
operacional e ativo total, indica que quanto maior este indicador, maior a rentabilidade 
da empresa sobre seus ativos, o que reduz seu risco de insolvência. 
Com base nos resultados consolidados, conforme já discutido na Amostra Alternativa, 
verifica-se que a variável Governança não apenas não é estatisticamente significante, 
como sua inclusão reduz o poder de previsão do modelo (Tabela 34). 
Com base na tabela 34, pode se constatar que o modelo (4) apresentou um aumento 
da capacidade de classificação de empresas insolventes, porém não se pode afirmar 
que este efeito é provocado exclusivamente pela variável Governança.  
Destaca-se o maior poder de previsão observada no modelo (3), mensurado pelo 
maior valor de curva ROC, de Pseudo R2, de taxa de acerto global e classificação de 
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empresas solventes. Em relação a taxa de classificação de empresas insolventes, o 
modelo (4) apresentou melhor resultado.  
Tabela 32 - Análise dos resultados da Regressão Logística do modelo gerado pelo processo backward 
stepwise, denominado por conveniência como Modelo Novos Indicadores - Amostra Alternativa 

  
Modelo 

(1) 
Modelo 

(2) 
Modelo 

(3) 
Modelo 

(4) 
ROC 0,9215 0,8971 0,9407 0,9400 
Média VIF 1,0600 1,1800 1,0800 1,0800 
Taxa Global de Acerto 82,0% 79,3% 90,0% 88,7% 
Taxa de erro 18,0% 20,8% 10,0% 11,3% 

Insolvente classificada como insolvente 84,6% 82,1% 88,5% 89,3% 

Insolvente classificada como solvente 15,4% 17,9% 11,5% 10,7% 

Solvente classificada como Solvente 81,5% 76,0% 91,7% 88,0% 

Solvente classificada como insolvente 18,5% 24,0% 8,3% 12,0% 
Número de Observações 50 53 50 53 

 
 

 Comparação entre os resultados das Amostras 
 
 
Na Amostra Alternativa não foi possível calcular a regressão dos indicadores originais 
utilizados em Altman, Baidya e Dias (1979), Elizabetsky (1976). Desta forma, os 
resultados serão comparados apenas entre os indicadores apresentados no modelo 
final de Sanvicente e Minardi (1998) e dos modelos ajustados de Altman, Baidya e 
Dias (1979), Elizabetsky (1976), onde foram excluídos os indicadores de Vendas/Ativo 
Total e Lucro Líquido/Vendas (Tabela 35). 
Como se pode observar, a inclusão de dados de empresas no estágio de insuficiência 
por fluxo não aumentou a capacidade de previsão dos modelos, tendo a Amostra Base 
apresentado valores médios inferiores em todos os medidores abaixo indicados. 
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Tabela 33 - Comparação entre amostras – Indicadores ajustados Altman, Baidya e Dias (1979), 
Elizabetsky (1976) e indicadores originais do modelo final de Sanvicente e Minardi (1998) 
Amostra ROC Taxa Acerto Global Previsão Insolvente Previsão Solvente 
Alternativa 87,70% 80,32% 75,13% 84,95% 
Base 81,61% 73,76% 73,14% 74,53% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Em relação a comparação entre os resultados do modelo Novos Indicadores, os 
resultados na média também são inferiores quando da inclusão dos dados de 
empresas com insuficiência por fluxo (Tabela 36). 
Tabela 34 - Comparação entre Amostras - Modelo Novos Indicadores 

Amostra  ROC Taxa Acerto Global Previsão Insolvente Previsão Solvente 
Alternativa  92,48% 84,98% 86,13% 84,29% 
Base  88,99% 79,67% 76,94% 81,78% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Com base nestes resultados, pode se verificar que a inclusão dos dados de empresas 
em estágio de insuficiência por fluxo não foi relevante para aumentar o poder de 
previsão dos modelos. 
 
Supõe-se que este resultado é derivado da observação, por meio dos dados da 
amostra, de que empresas que atingem o estágio de insuficiência por fluxo, marcada 
por renegociação de dívida, na verdade já apresentavam características de empresas 
insolventes, antes mesmo da configuração do evento. Isso é corroborado pelo fato de 
que a insolvência é um processo de deterioração da situação da empresa e não um 
evento em si (KEYNES, 1978; STICKNEY, 1990).  
 

 Efeito da Variável Governança 
 
 
Dado o observado nas análises de regressão logística, verifica-se que o indicador de 
Gestão não foi estatisticamente significante para discriminar o evento de insolvência.  
Verificou-se, também, que a inclusão de dados de empresas em estágio de 
insuficiência por fluxo não aumentou a capacidade de previsão dos modelos.  
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Dado o exposto, foi realizada análise de regressão logística para verificar se indicador 
de Gestão tem poder discriminante para identificar, dentre o grupo de empresas 
insolventes, os diferentes estágios de insolvência.  
Assim, a amostra foi categorizada em dois estágios distintos de insolvência. O primeiro 
composto por empresas que apresentam insuficiência por fluxo e o segundo composto 
por empresas em recuperação judicial em conjunto com empresas em falência.  
Para o primeiro grupo foi atribuído o valor de 2 e para o segundo grupo o valor de 1.  
Estes grupos foram testados contra o grupo de empresas solventes. O modelo 
apresentou Pseudo R2 no valor de 0,0634.  
Tabela 35 -  Resultado da Regressão - Impacto da Governança sobre estágios de Insolvência 
 Variáveis Recuperação + Falência Renegociação Dívida 
 1 2 
      
Governança -1.394*** 0.726  [-2.672] [1.563] 
Constante -0.215 -1.131*** 

 [-0.800] [-3.111] 
Observações 122 122 

Estatística [z] entre colchetes 
***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10% respectivamente.  
Apesar dos testes anteriores não terem confirmado a hipótese III como discriminante 
para insolvência, verifica-se que a Governança é um discriminante relevante ao nível 
de 1% de significância para o estágio de insolvência de Recuperação Judicial e 
Falência, o que confirma a Hipótese III deste trabalho.  
Este resultado pode indicar que uma governança inadequada tende a não realizar, de 
forma pró ativa, ações gerenciais para redução do endividamento, tal como antecipar 
a renegociação de dívidas, o que pode aumentar a probabilidade de a empresa entrar 
em Recuperação Judicial ou Falência.  
 
 

 Limitações do trabalho 
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Deve se considerar que o presente trabalho, apesar dos testes realizados, apresenta 
limitações que podem interferir na eficácia dos resultados apresentados. Não obstante 
as limitações aqui exploradas, não se depreende que estas sejam suficientes para 
invalidar os resultados do modelo, já que os resultados apresentados são 
corroborados por pesquisas anteriores e também apresentam aderência as 
fundamentações teóricas. 
A primeira limitação deste trabalho diz respeito a utilização de dados públicos. Esta 
limitação decorre do fato de que os dados das empresas analisadas podem conter 
incoerências e falhas, ou até mesmo fraudes. Assim, apesar da utilização de amostra 
restrita a empresas com registro na BM&FBovespa e utilização de software para coleta 
de dados, isto não afasta integralmente o risco de confiabilidade dos dados, fazendo 
com que o modelo tenha sua confiabilidade limitada pelos dados utilizados.  
A segunda limitação diz respeito a ciclos econômicos que podem ser disruptivos ou 
possuírem características muito específicas, afetando um setor isoladamente ou 
aumentando um tipo específico de risco. Neste sentido, esta limitação pode fazer com 
que os dados e indicadores das empresas estudadas neste trabalho venham a possuir 
efeitos peculiares, que ao serem comparados com outra amostra de empresas, em 
outro horizonte temporal, podem não ter mais a mesma capacidade de explicação 
estatística. Tal limitação tende a ser reduzida no presente trabalho pela amplitude de 
setores estudados, bem como pelo período selecionado, o que torna a amostra mais 
diversificada e menos sujeita a este efeito. 
Os modelos mais comumente utilizados são aquelas que se baseiam na análise 
multivariada, a qual possui limitações que são descumpridas, em sua maioria para fins 
de previsão de insolvência. Neste sentido, mesmo tendo sido adotado o modelo de 
regressão logística, eventuais limitações podem fazer com que os resultados e 
conclusões sofram críticas sobre sua capacidade explanatória ou confiabilidade.  
Por fim, observa-se que há uma limitação referente ao tamanho da amostra, que não 
permite uma segregação dos dados entre amostra para teste e amostra para 
validação, isto posto, não se realizou a verificação do modelo junto a outra amostra, o 
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que permitiria validar que as conclusões obtidas são também estatisticamente 
significantes para outras amostras da população.  
Ainda sobre o tamanho da amostra, observa-se que a restrição do universo de 
empresas com estresse financeiro fez com que o processo de coleta destes dados 
fosse não probabilístico, diferente do grupo de empresas solventes, o que em conjunto 
com o emparelhamento proporcional da amostra, pode representar limitações para a 
adoção deste modelo para todo o universo de empresas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
 
Como hipótese geral, este trabalhou testou se indicadores contábeis e qualitativos, 
extraídos mediante coleta secundária, apresentavam poder discriminante para a 
previsão dos estágios de insolvência empresarial e o fez por meio de três hipóteses 
específicas. 
A primeira era de que os indicadores contábeis, utilizados em estudos anteriores, 
continuavam apresentando poder discriminante para a previsão dos estágios de 
insolvência empresarial  
A segunda era de que a inclusão de observações de outros estágios de insolvência, 
caracterizadas pela insuficiência por fluxo, aumentariam o poder discriminante para a 
previsão dos estágios de insolvência empresarial. 
E por fim, hipotetizou-se que a inclusão de indicador da qualidade da gestão da 
empresa, teria como resultado o aumento do poder discriminante do modelo para 
identificação dos estágios de insolvência empresarial. 
Como resultado do trabalho, verificou-se que os indicadores contábeis, utilizados em 
estudos anteriores, continuam apresentando capacidade de previsão de eventos de 
insolvência. As taxas de acerto globais oscilaram, na média, entre 73,7% a 80,3%, 
com valores de ROC médios entre 81,6% e 87%. 
Em relação a segunda hipótese, verificou-se que a amostra que continha apenas 
dados de empresas em recuperação judicial e falência apresentou maior capacidade 
de previsão de eventos de insolvência.  
Para fins de comparação, quando da análise por meio de novos indicadores, os 
modelos que utilizaram dados da amostra Alternativa apresentaram índices de acerto 
médios de 84,98%, contra 79,7% da amostra Base.  
O ROC com base na amostra Alternativa foi de 92,48% na média, contra 88,9% da 
amostra Alternativa.   



91 
 

 
 

Este resultado pode refletir o fato de que ao se delimitar os eventos de insolvência 
não se consegue captar informações anteriores que provavelmente indicariam que as 
empresas analisadas já apresentavam situações que as caracterizariam como 
empresas insolventes (KEYNES, 1978; STICKNEY, 1990).  
Em relação a terceira hipótese, verificou-se que, embora a variável de Governança 
não tenha sido estatisticamente significativa para prever insuficiência por fluxo, esta 
variável se mostrou significativa a 1% para prever estágios de insolvência 
caracterizados por Recuperação Judicial e Falência. 
Pode se observar que as variáveis que apresentaram maior poder de agregar 
capacidade de previsão aos modelos são variáveis de Rentabilidade, Eficiência e 
Capacidade de Pagamento, bem como a variável de Governança para classificação 
de empresas em Recuperação Judicial e Falência. 
Neste sentido, o resultado aqui obtido demonstra a importância da gestão como um 
fator decisivo para a manutenção da solvência de uma empresa (ALTMAN, 1983; 
CHARAN et al., 2002). 
O corolário dos resultados indica que todos os modelos elaborados demonstram 
resultados satisfatórios para a previsão de insolvência de empresas, por 
apresentarem valores de curva ROC acima de 80% e nível de acerto total superior a 
70%. Em relação aos modelos que testaram novos indicadores destaca-se que o valor 
médio da curva ROC foi de 92,48% e taxa de acerto total média de 84,98%.  
Dos modelos estudados, o que apresentou melhor classificação de empresas 
insolventes foi o modelo composto pelas variáveis Governança, Financiamento 
Total/Receita Operacional Líquida, Composição de Dívida, Alavancagem Financeira, 
Ciclo Financeiro e Lucro operacional/Ativo total, que apresentou valor de curva ROC 
de 94% e capacidade de acerto total de 88,7%, tendo classificado corretamente 88% 
das empresas solventes e 89,3% das empresas insolventes. 
Dado o exposto, verifica-se que o presente trabalho apresentou elevado nível de 
acerto em comparação aos estudos anteriores utilizados como comparação, além 
disso, depreende-se que o presente estudo pode ser o ponto de partida para a 
elaboração de novas pesquisas, para os quais sugere-se a comparação destes 
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indicadores por meio de técnicas mais avançadas como redes neurais, bem como a 
busca por novos indicadores contábeis e econômicos, que melhor captem diferenças 
setoriais e porte de empresas e novas variáveis que tenham maior capacidade de 
analisar a qualidade da gestão nas empresas.  
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ANEXOS 
 

I. Lista de empresas em estágio de insuficiência por fluxo – Renegociação de 
dívidas 

 
Renegociação de Dívida 

Nº Empresa Subsetor Setor Ano 
Event

o 

Fonte 

1 Bombril Farmacêutico e Higiene Consumo 2016 Valor 
Econômico 

2 BR Pharma Farmacêutico e Higiene Consumo 2015 Folha de São 
Paulo 

3 CCDI Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2009 Valor 
Econômico 

4 Celulose 
Irani 

Papel e Celulose Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2014 Debenture.c
om.br 

5 CIA 
SIDERURGI
CA 
NACIONAL 

Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2015 Fusões e 
Aquisições 

6 Cimento 
Tupi 

Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2015 Bloomberg 

7 Contax Telecomunicações Consumo 2015 Valor 
Econômico 

8 GAFISA 
S.A. 

Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2013 Fusões e 
Aquisições 

9 General 
Shopping 

Comércio (Atacado e 
Varejo) 

Consumo 2015 Bloomberg 

10 Gol Serviços Transporte e 
Logística 

Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2016 O Estado de 
São Paulo 

11 Hopi Hari Hospedagem e Turismo Consumo 2009 O Estado de 
São Paulo 
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Renegociação de Dívida 
12 INVEPAR Serviços Transporte e 

Logística 
Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2015 Debenture.c
om.br 

13 Iochpe-
Maxion 

Máquinas, Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Industrial e 
Metalurgia 

2014 Valor 
Econômico 

14 JBS Alimentos Consumo 2011 Valor 
Econômico 

15 JSL LOG Serviços Transporte e 
Logística 

Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2014 O Estado de 
São Paulo 

16 Klabin Papel e Celulose Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2009 Debenture.c
om.br 

17 Light Energia Elétrica Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2015 Debenture.c
om.br 

18 Log in Serviços Transporte e 
Logística 

Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2015 Valor 
Econômico 

19 Multiner Energia Elétrica Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2012 Veja 

20 OI Telecomunicações Consumo 2016 Valor 
Econômico 

21 Paranapane
ma 

Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2008 Exame 

22 PDG Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2015 Exame 

23 Plascar Máquinas, Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Industrial e 
Metalurgia 

2015 Valor 
Econômico 

24 Prumo 
Logística 

Serviços Transporte e 
Logística 

Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2013 Reuters 
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Renegociação de Dívida 
      

25 Renova Energia Elétrica Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2016 Reuters 

26 Rossi Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2015 Exame 

27 Rumo 
Logística 

Serviços Transporte e 
Logística 

Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2015 Debenture.c
om.br 

28 Tenda Construção Civil, Mat. 
Constr. e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2013 Brasil 
Econômico 

29 Termelétrica 
Pernambuco 
III 

Energia Elétrica Utilidades, 
Energia e 
Extração 

2015 Debenture.c
om.br 

30 Usiminas Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2016 Folha de São 
Paulo 

31 Vicunha Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2015 O Estado de 
São Paulo 
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II. Lista de empresas em estágio de recuperação judicial 
Recuperação Judicial 

# Empresa Subsetor Setor Ano 
Evento 

1 Botucatu Têxtil Têxtil e Vestuário Industrial e 
Metalurgia 

2008 

2 Celpa Energia Elétrica Utilidades, Energia 
e Extração 

2012 

3 Chiarelli Construção Civil, Mat. Constr. 
e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2008 

4 Clarion Agricultura (Açúcar, Álcool e 
Cana) 

Utilidades, Energia 
e Extração 

2013 

5 Construtora 
Beter 

Construção Civil, Mat. Constr. 
e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2009 

6 Eletrosom Comércio (Atacado e Varejo) Consumo 2015 
7 Eneva Energia Elétrica Utilidades, Energia 

e Extração 
2014 

8 Fab Tecidos 
Carlos Renaux 

Têxtil e Vestuário Industrial e 
Metalurgia 

2011 

9 Fibam Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2014 

10 GPC 
Participações 

Petroquímicos e Borracha Utilidades, Energia 
e Extração 

2013 

11 Inepar Máquinas, Equipamentos, 
Veículos e Peças 

Industrial e 
Metalurgia 

2014 

12 Lupatech Petróleo e Gás Utilidades, Energia 
e Extração 

2015 

13 Mangels Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2013 

14 Mendes Junior Construção Civil, Mat. Constr. 
e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2016 

15 Metalúrgica 
Duque 

Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2013 

16 MMX Extração Mineral Utilidades, Energia 
e Extração 

2014 
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Recuperação Judicial 
17 OGX Petróleo e Gás Utilidades, Energia 

e Extração 
2013 

18 OSX Petróleo e Gás Utilidades, Energia 
e Extração 

2013 

19 Pet 
Manguinhos 

Petróleo e Gás Utilidades, Energia 
e Extração 

2008 

20 Rede Energia Energia Elétrica Utilidades, Energia 
e Extração 

2012 

21 Sultepa Construção Civil, Mat. Constr. 
e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2015 

22 Tecelagem 
São José 

Têxtil e Vestuário Industrial e 
Metalurgia 

2010 

23 Tecnosolo Construção Civil, Mat. Constr. 
e Decoração 

Industrial e 
Metalurgia 

2012 

24 Teka Têxtil e Vestuário Industrial e 
Metalurgia 

2012 

25 Wetzel Metalurgia e Siderurgia Industrial e 
Metalurgia 

2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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III. Lista de empresas em estágio de falência 
Falência 

# Empresa Subsetor Setor Ano 
Evento 

1 Parmalat Alimentos Consumo 2010 
2 Loja 

Arapuã 
Comércio (Atacado e Varejo) Consumo 2009 

3 Lark Maqs Máquinas, Equipamentos, Veículos e 
Peças 

Industrial e Metalurgia 2012 

4 Laep Alimentos Consumo 2014 
5 Buettner Têxtil e Vestuário Industrial e Metalurgia 2011 
6 Agrenco Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) Utilidades, Energia e 

Extração 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


