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RESUMO 

 

 

A crise observada na economia brasileira nos últimos anos chamou atenção para o 

direcionamento de crédito dos bancos e instituições financeiras, que reduziram o volume 

disponível para financiamento de curto e longo prazo liberados para as empresas. Diante deste 

cenário, modelos estatísticos se apresentam de suma importância com a função de ajudar na 

correta distribuição de créditos e redução de perdas com calotes. Neste contexto, foi 

desenvolvido um modelo para previsão de entrada em recuperação judicial utilizando 

informações contidas no balanço patrimonial das empresas e variáveis macroeconômicas 

através de regressão logística. Os resultados obtidos indicam que empresas com dificuldades 

financeiras são sensíveis à piora do cenário econômico. 

  

  

Palavras-chave: Risco, Crédito, Modelos de Crédito, Regressão Logística, Inadimplência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The economic crisis observed in Brazil in the last years put a light in the form the 

banks and financial institutions direct their capital. The first reaction was reduction on loan 

volume and then, make better decision in the sense of for who make loan. In front of this 

scenario, statistic models are very important for help in the correct distribuition of credit and 

reduction of default. In this work, a model using logistic regression was builded to forecast the 

companies that have great chance to go bankrupt. The results showed that companies with 

financial stress are sensitive to the worsenig of the economic sceario. 

  

  

Keywords: Risk, Credit, Credit Models, Logistic Regression, Delinquency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir de 2014, a economia brasileira entrou num período de forte recessão que 

perdurou até o final de 2016. Pode-se dizer que o PIB encolheu 9% neste período, sendo 

considerada a pior recessão já registrada. Essa forte retração na economia alcançou 

praticamente todos os seus setores, desde o setor da indústria até o setor de serviços. 

Tamanha crise preocupou os bancos, que, prontamente, aumentaram seu volume de 

provisão contra calotes e dificultaram a concessão de novos créditos à medida que viram os 

indicadores de inadimplência crescerem rapidamente. Todo esse movimento dos bancos e das 

instituições financeiras potencializou um efeito em cadeia, onde as empresas que estavam 

enfrentando dificuldade financeira para gerir seus negócios não conseguiam financiamento e, 

consequentemente, passaram a não honrar seus compromissos. 

A dificuldade de obtenção de crédito de curto e de longo prazo aumentou a crise 

financeira de várias empresas e, com a nova lei de falência, que entrou em vigor em 2005, era 

de se esperar o aumento da quantidade de empresas que entrariam em recuperação judicial. Ao 

contrário do que acontecia antes da nova lei falimentar, em que a empresa continuava a receber 

reivindicações dos credores, com a nova lei, a empresa em recuperação judicial passa a poder 

propor um plano de recuperação ao mesmo tempo em que fica protegida de eventuais 

reivindicações de seus credores. 

Os credores se beneficiaram fortemente com a nova lei falimentar, uma vez que 

viram a taxa de recuperação de seus créditos passar de 0,2%, antes da nova lei, para 17% em 

quatro anos de vigência. Dentre diversos outros fatores que influenciaram na taxa de 

recuperação dos credores, talvez o de maior impacto tenha sido a mudança na hierarquia da 

dívida, que passou a considerar os créditos à frente dos débitos tributários. Essas alterações com 

a nova lei fizeram com que os ativos das empresas se depreciassem menos quando estas 

entravam numa situação de dificuldade financeira. 

Com a implantação da nova lei de falência, a quantidade de empresas que 

decretavam falência caiu vertiginosamente, enquanto os pedidos de recuperação cresceram na 

mesma intensidade, a ponto de, após dez anos de vigência dessa nova lei, o número de pedidos 

de recuperação judicial se igualar ao número de pedidos de falência. Além da maturidade 

alcançada pela nova lei, a crise financeira na economia brasileira, a partir de 2014, motivou o 
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aumento dos pedidos de recuperação judicial, principalmente nos setores de construção e da 

indústria. 

Diversos estudos vêm sendo feitos com o objetivo de analisar as dificuldades 

financeiras das empresas. Alguns trabalhos, como de Bulow e Shoven (1978), tentam distinguir 

a dificuldade financeira da dificuldade econômica. A primeira é basicamente motivada por 

problemas internos, geralmente associados a dificuldades de gestão de fluxo de caixa. Já a 

segunda é atribuída a dificuldades causadas por fatores externos como taxa de juros, inflação e 

outros fatores macroeconômicos. Apesar desta distinção, diversos economistas entendem que 

separar os dois tipos de dificuldades é uma tarefa árdua, visto que uma pode estar fortemente 

relacionada com a outra. 

Todos os fatores citados anteriormente puderam ser observados na crise que se 

iniciou no ano de 2014. As empresas passaram a encontrar taxas de juros cada vez maiores ao 

mesmo tempo em que a disponibilidade de crédito foi sendo reduzida. Juntamente a esses 

fatores, a inflação alcançou patamares há muito tempo não vistos, aumentando drasticamente 

os custos de produção das empresas. 

Dentro desse cenário, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo 

de previsão de entrada em recuperação judicial, a fim de classificar se uma empresa se enquadra 

no grupo das empresas que entram em recuperação judicial ou não. Para isto, serão utilizadas 

como variáveis explicativas as linhas do Balanço Financeiro das empresas, como saldo de ativo, 

patrimônio líquido, dentre outras. Além das informações do balanço, serão utilizadas variáveis 

macroeconômicas, como taxa de juros, taxa Selic, inflação, dentre outras. 

A principal contribuição deste estudo está relacionada à previsão de entrada em 

recuperação judicial, de tal forma que o modelo desenvolvido seja utilizado no melhor 

direcionamento de financiamento e concessão de crédito. 

O presente estudo está organizado em 6 capítulos. Após a introdução apresentada 

neste capítulo inicial, o capítulo dois aborda o referencial teórico, elucidando os principais 

riscos a que uma instituição financeira está exposta. Além de abordar os tipos de riscos inerentes 

às instituições financeiras, o capítulo dois aborda a nova lei falimentar e seus impactos na 

recuperação dos créditos. No capítulo três, são apresentados os dados utilizados no estudo e, no 

capítulo quatro, é descrita a metodologia utilizada. Os resultados são expostos no capítulo cinco 

e, por fim, no capítulo seis, são expostas as conclusões. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 Risco 

 

 

A ideia de risco permeia, há muito tempo, a sociedade e os processos decisórios das 

mais diversas naturezas. No campo da economia e das finanças corporativas, não é diferente e 

diariamente empresas precisam tomar decisões que vão impactar sua sobrevivência a curto, 

médio e longo prazo. 

Em muitos ambientes, o conceito de risco se confunde com o de incerteza, 

entretanto, no contexto econômico, o risco pode ser mensurado através de variáveis e métricas 

que auxiliam na tomada de decisão. Ao longo do último século, por meio do avanço de técnicas 

estatísticas e do crescimento exponencial da computação, diversas técnicas de mensuração de 

riscos foram criadas e a utilização dessas técnicas tem sido encontrada no gerenciamento de 

portfólios, no processo decisório na oferta de crédito e em diversos outros campos. 

Weston e Brigham (2000) definem risco como uma possibilidade de que algum 

acontecimento desfavorável venha a ocorrer. A ideia de risco originou-se na matemática dos 

jogos de azar no século XVII, quando o risco era relacionado à probabilidade combinada com 

a magnitude de potenciais ganhos ou perdas. No século XVIII, a ideia de risco foi empregada 

nos seguros marítimos, e apenas chegou à economia no século XIX, momento em que as 

pessoas eram consideradas completamente avessas ao risco. A avaliação de risco continuou 

evoluindo ao longo dos anos e hoje temos diversas ramificações, sendo que algumas delas serão 

apresentadas no próximo tópico. 

 

 

2.2 Tipos de Riscos 

 

 

As empresas estão expostas a diversos fatores que podem afetar seus resultados e, 

por isso, estão inerentes a diversos tipos de riscos. Alguns deles são: risco de crédito e risco de 

liquidez. Uma breve descrição de cada um será dada nas próximas páginas. 
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2.2.1 Risco de Crédito 

 

 

Diversos estudos já foram feitos em relação ao risco de crédito e seus impactos na 

economia. Para um banco, esse risco é extremamente importante, pois apresenta forte relação 

com a qualidade de sua carteira de empréstimo. Esse risco está relacionado à possibilidade de 

entrada em inadimplência e à possibilidade de os clientes não honrarem com seus 

compromissos em algum momento do contrato. 

De acordo com Caouette (1999), o risco de crédito é a chance de que a expectativa 

de recebimento não se cumpra, ou seja, a possibilidade de o credor incorrer em perdas pelo não 

cumprimento das condições pactuadas. Essas perdas não são necessariamente imediatas, porém, 

podem ser incrementadas à medida que a possibilidade de perda aumenta. De acordo com Brito 

e Neto (2008), a deterioração da qualidade de crédito do tomador não resulta em uma perda 

imediata para instituição financeira, mas sim no incremento da probabilidade de que um evento 

de inadimplência venha a ocorrer. 

Não existe uma maneira fixa de as empresas acompanharem os níveis de 

inadimplência de sua carteira de crédito, porém alguns indicadores são utilizados com maior 

frequência no mercado de crédito, onde podemos citar o percentual da carteira que se encontra 

com atraso acima de 60 ou 90 dias de atraso. Com o intuito de se antecipar, algumas empresas 

também acompanham o percentual de sua carteira que se encontra entre 1 e 15 dias de atraso, 

comumente conhecido como atraso curto. 

A inadimplência possui comportamento inverso ao crescimento do PIB, como pode 

ser visto na figura 1, onde o índice de inadimplência aumentou no período de recessão na 

economia brasileira. Por esse motivo, os bancos e as instituições financeiras tentam se antecipar 

aumentando seus níveis de provisões para perdas por calote e deterioração de suas carteiras de 

crédito. Assim como os níveis de inadimplência aumentaram no período da última recessão, a 

figura 2 mostra que o percentual de provisão em relação à carteira de crédito também apresentou 

crescimento neste período, demonstrando a preocupação dos bancos com suas carteiras de 

crédito. 
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Figura 1: Variação percentual do PIB do Brasil e inadimplência anual média. PIB 

em 2017 é uma projeção. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

 

Figura 2: Provisão média em relação à carteira de crédito e evolução do crescimento 

do PIB do Brasil. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

2.2.4 Risco de Liquidez 

 

 

A definição de risco de liquidez, conforme o artigo 2° da Resolução N° 4.090 de 24 

de maio de 2012 do Banco Central do Brasil, é a possibilidade de a instituição não ser capaz de 

honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as 

decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas. Essa Resolução também define como risco de liquidez a possibilidade de 

a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho 
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elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 

descontinuidade no mercado. 

Durante muitos anos, estudos como Prado e Bastos (2000), Ferreira (2008) e 

Bellotti e Crook (2011) levaram em consideração o risco de crédito, com pouca ênfase nos 

riscos de mercado e de liquidez, porém a crise iniciada em 2007 trouxe à tona como bancos e 

empresas de outros setores podem ser impactados num cenário adverso de baixa liquidez. Uma 

empresa que enfrenta problemas de liquidez pode, a qualquer momento, tornar-se insolvente e 

não conseguir honrar com seus compromissos financeiros. 

Ao enfrentar um problema de liquidez, uma empresa pode ser obrigada a buscar 

financiamento para honrar seus passivos de curto e médio prazo, sujeitando-se a taxas mais 

altas de financiamento e aumentando o risco de insolvência. Pode-se dizer que as instituições 

financeiras e os bancos são os que mais estão relacionados à crise de liquidez. Segundo Anolli 

e Resti (2008), o risco de liquidez é inerente à atividade bancária porque resulta nas 

transformações de seus passivos, normalmente mais líquidos, em ativos que são normalmente 

de médio e longo prazo. 

As instituições bancárias estão sujeitas às determinações do Comitê de Supervisão 

Bancária da Basiléia (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), que é um comitê 

ligado ao Banco de Compensações Internacionais com o intuito de cooperar com discussões 

relacionadas à regulação bancária e melhores práticas no mercado financeiro. Em 1988, o 

BCBS divulgou seu primeiro tratado que relacionava as exigências de capital mínimo para fazer 

frente ao risco de crédito. Mais tarde, em 1996, o BCBS divulgou uma emenda incorporando o 

capital exigido para cobertura do risco de mercado. Em 2010, o BCBS divulgou dois 

documentos com o intuito de aperfeiçoar a capacidade de as instituições financeiras absorverem 

os choques provenientes de cenários adversos no próprio sistema financeiro. 

Pelos tratados de Basiléia de 1988 e 1996, as instituições financeiras estavam 

preparadas para enfrentar riscos de crédito e de mercado, porém nenhuma, ou quase nenhuma, 

preocupação existia quanto ao risco de liquidez. As operações de mercado estavam ascendentes, 

os bancos captando recursos com investidores e diversos instrumentos financeiros eram criados 

por especialistas e bancos de investimentos para alcançar diferentes nichos de clientes.  

De acordo com Adrian e Shin (2010), o nível de alavancagem das empresas que 

fazem gestão ativa de seus Balanços Patrimoniais possui comportamento pró-cíclico, ou seja, 

em uma economia crescente, essas empresas buscam alavancar suas operações. Conforme 

ilustrado na Figura 3, o PIB global no ano de 2007 se apresentava entre os maiores realizados 

nas últimas décadas e, diante deste cenário propício de crescimento econômico, diversos bancos 
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e instituições financeiras aumentaram seu nível de alavancagem e muitas delas se baseando na 

independência da exposição, ou seja, o risco de um cliente não possuía relação com o risco de 

outro cliente. Além dessa mentalidade de independência, os agentes do mercado não 

consideraram o efeito da contaminação do risco e o possível aumento da insegurança na 

economia. No momento em que se iniciou a crise de 2008, houve uma corrida generalizada dos 

credores aos saques e realização dos ativos, impactando fortemente a liquidez e, portanto, a 

baixa precificação desses ativos. 

 

 

  

Figura 3: Crescimento do Produto Interno Bruto Global. 

Fonte: http://www.worldbank.org/ 
 

O setor bancário, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, é altamente 

fiscalizado por órgãos reguladores. Além dos órgãos que atuam no país, órgãos internacionais, 

como o próprio BCBS, estão constantemente contribuindo para o desenvolvimento do mercado 

financeiro, entretanto outros setores da economia não são assistidos da mesma forma e, por 

isso, empresas desses setores podem estar mais expostas aos riscos citados, incorrendo em 

diversos problemas financeiros e acarretando insolvência, falência ou a necessidade de 

recuperação judicial. 

 

 

2.3 A nova lei falimentar 

 

 

Em 9 de fevereiro de 2005, a Lei N° 11.101 entrou em vigor com o intuito de 

disciplinar a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Anteriormente a essa lei, o processo 

http://www.worldbank.org/
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de liquidação costumava ser oneroso para todas as partes do processo, causando forte 

depreciação dos ativos e baixa recuperação dos créditos por parte dos credores. De acordo com 

Araujo e Funchal (2012), a depreciação dos ativos era causada principalmente pelo tempo que 

se levava na conclusão de falência e a baixa recuperação dos créditos pelos credores se dava 

pela hierarquia no pagamento das dívidas, sendo esses os últimos a receber. 

Com a nova lei, diversos impactos positivos foram observados, sendo um deles a 

possibilidade de a empresa em situação de crise econômico-financeira poder propor um plano 

de recuperação da atividade e ficar protegida temporariamente contra reivindicações de 

credores, com a finalidade de superar a crise em que se encontra. Alguns outros impactos foram 

observados no âmbito econômico, podendo ser citada a diminuição do tempo até a decretação 

da falência, o custo da dívida e a oferta de crédito de longo prazo. 

Antes da implantação da nova lei falimentar, o tempo para fechar uma empresa no 

Brasil era em torno de dez anos, enquanto outros países concluíam o processo em menos de 

cinco anos. De acordo com Araujo e Funchal (2012), o tempo para fechamento de uma empresa 

no Brasil chegava a ser duas vezes o tempo necessário nos outros países da América Latina e 

esse processo demorado causava depreciação dos ativos da empresa em processo de falência 

resultando em baixa taxa de recuperação para os credores. A taxa de recuperação para os 

credores não passava de 0,2% antes da aplicação da nova lei falimentar, passando para 12% em 

2006 e 17% em 2009. 

Além da redução do tempo no processo de fechamento da empresa, o aumento da 

taxa de recuperação do credor também foi causado pela mudança na hierarquia de pagamentos 

das dívidas. Enquanto, na antiga lei, os credores só recebiam após serem quitados os débitos 

trabalhistas e tributários, a nova lei passa a considerar os créditos com garantias à frente dos 

débitos tributários e os créditos sem garantias à frente de alguns débitos tributários. Além disso, 

os débitos trabalhistas passam a ser limitados a 150 vezes o salário mínimo para cada 

empregado. 

Estudos indicam que essa alteração no direito do credor impacta no custo do crédito, 

pois um ambiente onde o credor não possui proteção adequada proporcionará pouco incentivo 

para o mercado de crédito e investimento. Para fazer frente ao risco neste cenário, é de se esperar 

que a remuneração exigida seja maior que num ambiente com mais proteção ao credor. Com a 

mudança da lei falimentar, espera-se queda nas taxas de juros cobradas pelos credores, ou seja, 

que o custo do crédito fique mais barato, incentivando o desenvolvimento da economia. De 

acordo com Bae e Goyal (2006), os spreads de crédito são negativamente correlacionados com 

o direito do credor e com a proteção ao direito de propriedade. Em seu estudo, Bae e Goyal 
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(2006) demonstram que a mudança para um país com mais proteção ao credor reduz o spread 

em 39 pontos-base, além de proporcionar contratos com maturação e volume financeiro 

maiores. 

Além dos fatores citados que reduziram o custo do crédito, a participação dos 

credores na aprovação do plano de recuperação judicial incentivou ainda mais o aumento de 

pedidos de recuperação e a redução nos pedidos de falência. Em 2003, foram mais de vinte mil 

e quinhentas falências requeridas, enquanto, em 2004, foram quase quatorze mil pedidos. Após 

a implantação da nova lei falimentar, o número de pedidos de falência caiu vertiginosamente 

enquanto a quantidade de requerimentos de recuperação judicial cresceu, alcançando a mesma 

quantidade de pedidos de falência em 2015, conforme mostra a figura 4. 

Diversos fatores são citados na literatura como motivadores dos pedidos de 

recuperação judicial feitos pelas empresas e entre eles estão a taxa de juros, variação cambial, 

disponibilidade de crédito livre e crédito para capital de giro. Estudos feitos por Andrade e 

Kaplan (1998) e Senbet e Wang (2010) separam as dificuldades enfrentadas pelas empresas 

entre financial distress e economic distress, em que financial distress está relacionado aos 

problemas internos de geração de caixa e economic distress está relacionado aos problemas 

externos como taxa de juros e disponibilidade de crédito. 

 

 

Figura 4: Requerimento de falência e recuperação judicial no Brasil. 

Fonte: Serasa Experian. 
 

 

2.4 Dificuldade financeira e econômica 

 

 

Segundo Andersson e Delin (2007), existe forte correlação entre financial distress 

e economic distress e, por isso, medir o impacto de cada um pode ser de grande dificuldade. 
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Estudos como de Bulow e Shoven (1978) e White (1983) tentaram distinguir teoricamente o 

conceito de financial distress do conceito de economic distress. 

Dentre os diversos fatores relacionados ao economic distress, a taxa de juros, a 

inflação e a disponibilidade de crédito apresentaram comportamentos que acarretaram 

dificuldade financeira das empresas. Após uma década de movimento descendente da taxa de 

juros, representada pela taxa SELIC, a partir de 2013, essa trajetória muda de direção 

drasticamente alcançando mesmo patamar do início dos anos 2000, como ilustrado na figura 5. 

Mesmo comportamento foi observado no crescimento do volume de crédito disponível, que 

diminuiu a partir de 2009, conforme pode ser visto na figura 6. 

 

 

Figura 5: Série histórica – Taxa SELIC. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 6: Série histórica – Volume de crédito disponível. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A combinação de taxa de juros elevada e pouco recurso disponível para 

financiamento, principalmente de curto prazo, acarretou maiores dificuldades para as empresas 

honrarem seus recursos. Além dos dois fatores citados, a partir do ano de 2014, houve 
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crescimento descontrolado da inflação (Figura 7), encarecendo vertiginosamente os custos de 

produção das empresas. Esses fatores combinados foram acompanhados do aumento nos 

pedidos de recuperação judicial (Figura 8), principalmente a partir de 2014, quando a economia 

brasileira entrou num período de recessão.   

 

 

Figura 7: Série histórica – Taxa de inflação (IPCA) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 8: Série histórica – Empresas em recuperação judicial. 

Fonte: Autoria própria. 
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3 DADOS 

 

 

A amostra é composta por 602 empresas, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(B3), de diversos setores da economia. Para cada uma dessas empresas, foram coletados, para 

o período de 2000 até 2016, o saldo de ativos total, patrimônio líquido consolidado, lucro 

líquido antes do imposto de renda (LAIR), lucro líquido, passivo circulante e ativo circulante. 

Além das informações acima, foi coletado o Setor NAICS do site Economática. 

Por meio do Setor NAICS, foi feito um segundo agrupamento entre os setores de 

acordo com o ramo de atuação com o objetivo de facilitar a análise entre os grupos e evidenciar 

os setores que mais contribuíram no pedido de recuperação judicial. Das 602 empresas 

analisadas, os setores da indústria e administração de empresas e empreendimentos foram os 

setores que mais possuíram representantes, seguidos por geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica e construção, conforme a figura 9. Entre os setores que mais tiveram pedidos 

de recuperação judicial, indústria e geração, transmissão e distribuição de energia elétrica foram 

os mais representativos, seguidos por construção e telecomunicações, conforme figura 10. 

 

 

Figura 9: Quantidade de empresas por setor analisado. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10: Quantidade de empresas em recuperação judicial por setor analisado. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A análise descritiva dos dados mostrou diferenças significativas entre as empresas 

que estavam em recuperação judicial e as que não estavam. Enquanto as empresas que não 

entraram em recuperação no período analisado possuíam ativo total médio de R$ 3,7 bilhões, 

as empresas que entraram em recuperação possuíam ativo total de R$ 3,2 bilhões, ou seja, 

15,5% a menos de ativos. Além da diferença na média, o ativo em cada grupo possui dispersão 

diferente, sendo o grupo das empresas com pedidos de recuperação mais coeso do que o grupo 

das empresas que não pediram recuperação judicial, fato que pode ser visto através dos boxplots 

na figura 11. 

 

 

Figura 11: Boxplot do Ativo Total médio das empresas analisadas. 

Fonte: Autoria própria. 



24 
 

Além da diferença no volume de ativos entre os grupos, o lucro médio antes de 

impostos apresentou características diferentes. Enquanto o LAIR das empresas que não pediram 

recuperação judicial apresentou média de R$ 144 milhões, as empresas que entraram em 

recuperação judicial apresentaram LAIR médio de - R$ 153 milhões, ou seja, um prejuízo 

médio ao longo do período analisado. Cerca de 30% das empresas no grupo que não entrou em 

recuperação judicial teve LAIR médio negativo, entretanto essa característica foi observada em 

81% no grupo de empresas que entraram em recuperação judicial, como pode ser visto na figura 

12. 

 

 

Figura 12: Distribuição do LAIR médio das empresas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Considerando a diferença entre o ativo circulante médio e o passivo circulante 

médio como uma aproximação para o capital de giro das empresas, percebe-se que a maioria 

das empresas com pedido de recuperação judicial apresentou capital de giro negativo, ou seja, 

apresentou dificuldades financeiras de curto prazo. Enquanto 33,85% das empresas que não 

estão em recuperação judicial possuíam capital de giro negativo, esse percentual ficou em torno 

de 65,39% nas empresas com pedido de recuperação, como mostra a figura 13. 
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Figura 13: Distribuição do Capital de Giro das empresas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Todas essas características diferentes entre as empresas que não entraram em 

recuperação judicial e as que entraram em recuperação, combinadas com as pesquisas 

antecessoras a esse trabalho, como Sampaio, Brunassi e Gallucci (2016), corroboram para a 

tentativa de criar um modelo que preveja a possibilidade de uma empresa entrar em recuperação 

judicial. Por meio de uma previsão assertiva, empresas de crédito podem melhorar o 

direcionamento de seus créditos para clientes com menor chance de default, reduzindo assim 

uma possível contaminação do sistema financeiro. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para estimar a relação das variáveis macroeconômicas e as informações das 

empresas, foi utilizado o modelo logit. Também foi criada a variável indicadora In que assumiu 

valor um para as empresas que entraram em recuperação judicial no período analisado e zero 

para as empresas que não entraram em recuperação judicial neste período. Das 602 empresas 

analisadas, 33 entraram em recuperação judicial no período analisado, em que o setor de 

Indústria foi o que mais apresentou empresas em recuperação judicial dentro da amostra (figura 

10). 

A metodologia utilizada considerou a combinação de uma abordagem estática nos 

indicadores das empresas e dinâmica nas variáveis macroeconômicas. Para isso, foram 

estimadas as médias do ativo total, patrimônio líquido, LAIR, lucro líquido, ativo circulante, 

passivo circulante e capital de giro próprio de cada empresa. Para a abordagem dinâmica, foi 

considerada a evolução dos últimos 3 anos das variáveis econômicas. A técnica de winzorização 

foi aplicada ao nível de 5% para cada uma das variáveis com a intenção de retirar os efeitos 

causados por empresas consideradas outliers, como pode ser visto na figura 14 e na figura 15, 

que mostram a distribuição do patrimônio líquido médio e do lucro líquido médio antes e depois 

da winzorização. 

 

 

Figura 14: Distribuição do Patrimônio Líquido Médio das empresas. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 15: Distribuição do Lucro Líquido Médio das empresas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para capturar o efeito das variáveis macroeconômicas nas empresas que entraram 

em recuperação judicial, foi considerado o valor da variável no ano em que a empresa entrou 

em recuperação judicial e os valores observados nos 2 anos que antecederam o evento. Para as 

empresas que não entraram em recuperação judicial, foram considerados os valores observados 

nos anos 2014, 2015 e 2016.  

Após aplicar o método de stepwise para seleção das variáveis, encontrou-se 

significância ao nível de 5%, conforme tabela 1, para as variáveis patrimônio líquido, taxa Selic 

no ano (SelicM0), taxa Selic do ano anterior (SelicM-1), IPCA no ano (IPCAM0), IPCA no ano 

anterior (IPCAM-1) e o lucro líquido. Foi utilizado o logaritmo do patrimônio líquido ao invés 

de simplesmente o patrimônio líquido. Assim, o modelo pode ser representado pela equação 

abaixo: 

 

                      𝐼𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 =  37,92 − 0,1022 ∗ log(𝑃𝐿) + 148,3 ∗ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑀0 − 444,4 ∗ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑀−1 

                                   −280,3 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑀0 + 297,7 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑀−1 − 1,558 ∗ 10−5 ∗ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜   
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Tabela 1: Parâmetros estimados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As variáveis macroeconômicas escolhidas no modelo são justificadas em diversos 

trabalhos como motivadoras das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas.  Em seu 

trabalho, além de verificar que o custo de capital é um dos motivos mais citados pelas empresas 

como motivador da dificuldade financeira, Sampaio, Brunassi e Gallucci (2016) demonstram 

que há relação significativa entre essas variáveis e a quantidade de pedidos de recuperação 

judicial no Brasil. A presença da inflação pode ser justificada pelo aumento da dificuldade 

financeira das empresas à medida que os processos operacionais, como salário e matéria prima, 

ficam mais caros. 

A presença do patrimônio líquido e do lucro líquido no modelo pode ser justificada 

pela possibilidade de utilização do capital dos sócios da empresa e do lucro para honrar seus 

compromissos. À medida que essas variáveis vão se deteriorando, espera-se aumento na 

possibilidade de a empresa entrar em recuperação judicial. Ao longo dos 17 anos analisados, as 

empresas que entraram em recuperação judicial apresentaram lucro líquido médio negativo em 

11 deles (figura 16), fazendo com que seu patrimônio líquido permanecesse sem crescimento 

expressivo, ao contrário das empresas que não entraram em recuperação judicial no período, 

justificando a utilização dessas variáveis. 
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Figura 16: Lucro Líquido Médio das empresas do ano 2000 a 2016. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A matriz de correlação das variáveis selecionadas para o modelo indica que a 

influência de cada uma delas no pedido de recuperação judicial se dá de maneira diferente. 

Exceto para o par SelicM0 e Patrimônio Líquido, as variáveis não possuíram forte correlação 

conforme demonstrado na tabela 2. A linha de cima mostra a correlação pelo método de Pearson 

e a linha de baixo mostra o p-valor para a hipótese nula de coeficiente de correlação igual a 

zero. Mesmo que o par SelicM0 e Patrimônio Líquido tenha apresentado correlação alta, pelo 

teste de Pearson, não podemos rejeitar a hipótese de correlação zero entre essas variáveis e, por 

isso, continuaremos a utilizá-las neste modelo. 

  

Tabela 2: Correlação e teste de correlação de Pearson. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

  



30 
 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Habilidade preditiva 

 

A habilidade preditiva do modelo pode ser vista por meio do percentual de 

assertividade do backtest através da tabela de contingência na tabela 3. Como o modelo possui 

resposta binária, além das situações que coincidirem, teremos as situações que o modelo prevê 

que a empresa está prestes a entrar em recuperação judicial quando, na realidade, ela não entrará 

e a situação que o modelo não prevê que a empresa entrará em situação de recuperação judicial 

quando, na realidade, ela entrará. Para os bancos e fornecedores de crédito a segunda situação 

é a mais nociva, pois levaria a liberação de crédito para empresas com grande potencial de 

entrar em recuperação judicial. 

 

Tabela 3: Tabela de contingência – Back Test. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

A tabela 3 mostra que a assertividade do modelo é de 86,38%, muito semelhante a 

trabalhos antecessores. Em seu renomado trabalho, Altman (1986) construiu um modelo com 

erro de classificação de 4% para o grupo de empresas que decretou falência e de 21% para o 

grupo que a não decretou. No modelo proposto neste trabalho, o erro de classificação para o 

grupo que, de fato, entrou em recuperação judicial foi de 0,66%, enquanto o erro de 

classificação para o grupo que não entrou em recuperação judicial foi de 12,96%. O trabalho 

de Altman (1968) tinha como objetivo prever, com horizonte de um ano, a deterioração da 

saúde financeira das empresas que as levariam a decretar falência. Diferentemente de Altman, 

neste trabalho o objetivo é, por meio da situação atual, identificar se uma empresa possui 

chances consideráveis ou não de entrar em recuperação judicial. 

Shirata (2014), adaptando o modelo de Altman à economia japonesa, construiu um 

modelo que apresentou erro de classificação de 15,96%. Enquanto Altman fez seu trabalho 

utilizando amostra de 66 empresas, sendo 33 em situação de falência e 33 que não havia 

Em Recuperação Sem Recuperação

Em Recuperação 29 78

Sem Recuperação 4 491
Back test

Dados observados
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decretado falência, Shirata utiliza amostra de 686 empresas que decretaram falência e 300 

empresas que a não decretaram no período de 1986 a 1996. Bhunia (2011) também utilizou a 

Análise Múltipla de Discriminante para seu estudo sobre dificuldade financeira enfrentada por 

indústria farmacêutica. Em seu estudo foram utilizadas 64 companhias do setor farmacêutico 

indiano e obteve assertividade de 86%. 

Já em seu trabalho sobre predição de falência, Lee (2014) abordou o tema utilizando 

a técnica de Análise de Sobrevivência. Para Laitinen e Luoma (1991), essa abordagem é mais 

natural, flexível e apropriada para a previsão de falência por utilizar mais informações que as 

demais técnicas. Além disso, algumas premissas, como normalidade das variáveis utilizadas, 

não precisam ser assumidas na Análise de Sobrevivência, porém a Lei dos Grandes Números e 

a praticidade justificam a utilização da regressão logística. 

O estudo de Lee (2014) baseou-se em analisar duzentas empresas listadas na bolsa 

de Taiwan, sendo que dessas, 56 empresas estavam com dificuldades financeiras e 154 

apresentavam boas condições financeiras. Mesmo apresentando técnica mais robusta, a 

assertividade do modelo proposto por Lee (2014) não foi significativamente maior do que os 

trabalhos anteriores, apresentando assertividade de 87,93%. 

Neste trabalho, setenta e oito empresas foram classificadas como em situação 

propícia a entrar em recuperação, mas que não se encontravam nesta situação até o fim do ano 

de 2016. Dessas empresas, uma entrou em recuperação judicial no ano de 2017, outra cogitou 

a possibilidade de solicitar recuperação judicial, mas descartou a hipótese por melhora na 

expectativa do mercado em que atua. Uma terceira empresa, pertencente ao setor de distribuição 

de energia, encontra-se em situação de extrema dificuldade financeira, podendo perder o direito 

de venda de energia revogado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalhou desenvolveu um modelo de previsão de pedido de recuperação 

judicial por meio da aplicação de regressão logística. O modelo foi desenvolvido através da 

combinação de uma abordagem estática e dinâmica e foi construído utilizando variáveis do 

balanço patrimonial das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) coletadas 

entre os anos 2000 e 2016. Também foram utilizadas variáveis macroeconômicas observadas 

neste período, visto que muitas empresas justificam seus problemas financeiros através dos 

impactos causados pelos cenários econômicos.  

Os resultados mostraram que o patrimônio líquido e o lucro líquido das empresas 

são informações relevantes (estatisticamente significantes) na detecção de pedidos de 

recuperação judicial das empresas. Dentre as variáveis macroeconômicas testadas, juros de 

capital de giro próprio e a taxa Selic se mostraram como fortes influenciadores nos pedidos de 

recuperação judicial, corroborando com outros estudos citados neste trabalho. 

A utilidade deste modelo pode ser destinada à avaliação de concessão de crédito 

para empresas, mitigando os riscos a que os bancos e os agentes de financiamentos estão 

expostos. Desse modo, ajudar-se-ia na redução dos riscos de contaminação do sistema 

financeiro e melhor precificação das taxas de juros cobradas das empresas com menor chance 

de entrar em recuperação judicial. Diferente dos estudos antecedentes, este trabalho se propôs 

a considerar variáveis macroeconômicas na tentativa de antecipar os impactos causados pela 

alteração do cenário econômico através da taxa de juros (taxa Selic) e da inflação (IPCA), visto 

que esses indicadores são comumente citados como motivadores das dificuldades financeiras 

enfrentadas pelas empresas que entram em recuperação judicial. 

Em estudos futuros, sugere-se a adaptação do modelo para previsão das empresas 

que possuem mais chances de concluir o período de recuperação judicial com êxito, sendo 

assim, aumentando a possibilidade de essas empresas receberem investimentos de terceiros no 

período de recuperação judicial, encurtando o tempo de dificuldade financeira. 
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