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RESUMO 

 

DINIZ, ADRIANO. Previsão de insolvência de empresas utilizando os métodos de 

Altman e de Ohlson. 2022. 66 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2022. 

 

Altman (1968) e Ohlson (1980) inauguraram, respectivamente, a utilização da análise 

discriminante multivariada e da regressão logística como técnicas estatísticas 

aplicadas aos indicadores econômico-financeiros para a previsão de falências. Apesar 

de relativamente antigos, esses trabalhos continuam sendo uma referência para os 

pesquisadores que se debruçam sobre o tema. O objetivo do presente estudo foi 

comparar a utilização da análise discriminante multivariada e da regressão logística, 

como técnicas estatísticas aplicadas à predição de falências, sobre observações de 

uma mesma base de dados, referentes a um mesmo período (2000 a 2020), com a 

utilização das mesmas variáveis dos estudos que inauguraram a sua adoção como 

técnicas estatísticas aplicadas à previsão de falências. O trabalho utilizou os mesmos 

indicadores econômico-financeiros preconizados por eles, com pequenas adaptações 

que se fizeram necessárias para a realidade brasileira, extraídas de um conjunto de 

observações de 20 anos, colhidas das demonstrações econômico-financeiras de 

empresas brasileiras de capital aberto. A partir desses indicadores, e com a utilização 

de análise discriminante multivariada e regressão logística, foram calculados os 

estimadores dos dois modelos, cujas capacidades de predição foram testadas sobre 

observações distintas das utilizadas para a sua construção. Ao final, os modelos foram 

comparados a partir da classificação dos tipos de erros e do cálculo da taxa de acerto 

global referentes às observações dos três anos que antecederam a data da falência 

ou recuperação judicial. De maneira geral, os dois modelos foram eficazes. O modelo 

de Ohlson foi o mais eficiente, no que concerne à taxa de acerto global, enquanto o 

de Altman mostrou-se menos sujeito ao erro Tipo I.  

 

Palavras-chave: Altman; Ohlson; análise discriminante; regressão logística; previsão; 

falência. 



ABSTRACT 

 

DINIZ, ADRIANO. Previsão de insolvência de empresas utilizando os métodos de 

Altman e de Ohlson. 2022. 66 p. Dissertation (Master in Economics) – Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2022. 

 

Altman (1968) and Ohlson (1980) inaugurated, respectively, the use of Multivariate 

Discriminant Analysis and Logistic Regression as statistical techniques applied to 

economic-financial indicators to predict bankruptcies. Despite being relatively old, 

these papers continue to be a reference for researchers who focus on the topic. The 

objective of the present paper was to compare those statistical techniques applied to 

bankruptcies’ prediction. One used their methods over observations from a same 

database and also relatively to the same period of time (2000 to 2020). The database 

was collected from the economic-financial statements of publicly traded Brazilian 

companies. The work used the same economic-financial indicators recommended by 

them, with small adaptations that were necessary for the Brazilian reality. It was used 

Multivariate Discriminant Analysis and Logistic Regression to estimate the two models. 

Its prediction capabilities were tested on other observations, different from those used 

for their calculation. The models were compared based on the classification of the 

types of errors and calculation of the global success rate, referring to the observations 

of the three years that preceded the date of bankruptcy or judicial recovery. Both 

models were effective. The Ohlson’s model was the most efficient in terms of the 

overall hit rate, while the Altman model was less prone to Type I error. 

 

Keywords: Altman; Ohlson; discriminant analysis; logistic regression; forecast; 

bankruptcy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros 20 anos do século XXI foram marcados pelo acontecimento de 

dois eventos de grande magnitude: Subprime (2008) e COVID-19 (2019), que 

desencadearam a falência de diversas empresas no médio prazo. 

Esses eventos ilustram as preocupações cada vez mais crescentes de 

governos, organizações supranacionais e estudiosos das mais diversas áreas sobre 

os impactos que eventos causados por razões tão distintas (falhas de governo, 

grandes fluxos de migração, catástrofes naturais e a conexão mundial de sistemas 

econômicos) podem causar para a vida de indivíduos, cidadãos e para a economia de 

países, além do que se prevê que serão cada vez mais comuns (KOROL, 2019). 

Em finanças, a possibilidade de se antecipar a insolvência (ou falência) de uma 

empresa ou pessoa natural pode servir tanto para permitir ações a fim de se evitar 

prejuízos financeiros quanto para a criação de estratégias de investimentos lucrativos. 

No período que marca a passagem do século XIX para o século XX, 

popularizou-se a utilização de indicadores (ratios) econômico-financeiros, com o 

objetivo precípuo de avaliar a capacidade de pagamento das empresas (BEAVER, 

1966). 

Um indicador econômico-financeiro (ratio) é um quociente de dois números que 

consiste em informações extraídas dos seus balanços e das suas demonstrações 

financeiras (BEAVER, 1966, p. 71). 

Beaver (1966) e Altman (1968) observam que a utilização desses indicadores 

econômico-financeiros se disseminou ao longo da primeira metade do século XX em 

razão da grande variedade de utilizadores, que incluía empresas de mútuo, agências 

de crédito, investidores e administradores de empresas. 

Embora o seu uso estivesse disseminado entre os agentes de mercado, seus 

fundamentos de validade passaram a ser questionados no âmbito acadêmico 

(BEAVER, 1966; ALTMAN, 1968). 

Altman afirma que os acadêmicos pareciam estar se movendo em direção à 

eliminação do seu uso como uma técnica analítica para avaliar a performance de um 

empreendimento econômico (ALTMAN, 1968, p. 589). 

No entanto, como notam Beaver (1966) e Altman (1968), embora fossem 

onipresentes entre os agentes de mercado, poucos estudos acadêmicos haviam sido 

produzidos quanto à utilização desses indicadores econômico-financeiros. 
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Portanto, a fim de se pesquisar sobre a verdadeira utilidade dos indicadores 

econômico-financeiros, Beaver (1966) dedicou-se a testá-los quanto à capacidade 

desses em prever eventos financeiros importantes, como a insolvência da empresa, a 

partir de um teste de classificação semelhante à análise discriminante univariada. 

Altman (1968) foi, provavelmente, o primeiro estudioso a fazer uso da análise 

discriminante multivariada com o objetivo de prever a insolvência de empresas a partir 

de indicadores econômico-financeiros. 

Mensah (1984) relata que após o estudo de Altman (1968) diversas pesquisas 

foram realizadas sobre o tema, ressaltando as contribuições de Deakin (1972), Elam 

(1975), Ketz (1978), Norton e Smith (1979) e Mensah (1983), e destaca que a análise 

comparativa desses estudos indica que todos utilizaram como técnica a análise 

discriminante multivariada, divergindo apenas em torno da ordem de importância dos 

indicadores utilizados (MENSAH, 1984, p. 381). 

Altman, Baidya e Dias (1979) destacam o grande crescimento de pesquisas 

sobre o tema em diversos países, citando que, além das pesquisas de Altman (1966), 

nos Estados Unidos da América (EUA), foram produzidos trabalhos na Inglaterra 

(TAFFLER, 1977), na França (ALTMAN et al., 1973; COLLOGNES, 1977), nos Países 

Baixos (ABRAHAMSE; FREDERIKSLUST, 1975), na Finlândia (NAYKKI, 1976) e no 

Brasil (KANITZ, 1978). 

Apesar de ser uma técnica ainda apreciada, sua utilização nesses primeiros 

estudos foi contestada por Ohlson (1980), que aponta a ocorrência de violação de dois 

pressupostos: (i) que as matrizes de variância e covariância dos preditores devem ser 

as mesmas para os dois grupos; e (ii) que se deve observar uma normalidade na 

distribuição dos preditores. 

Com essas críticas, Ohlson (1980) foi, provavelmente, o primeiro pesquisador 

a utilizar a regressão logística para a mesma finalidade, pois essa permitiria evitar 

esse tipo de problema fundamental. Não obstante, a significância estatística dos 

preditores é obtida pela utilização de uma amostra expressiva. 

Korol (2019) reproduz, em seu trabalho, críticas aos principais métodos 

estatísticos utilizados para predição de falência, mas assinala que a utilização destes 

modelos é cada vez mais necessária em um mundo que se apresenta em crescente 

globalização e destaca que esses devem ser sempre atualizados, já que os 

estimadores se tornariam superados entre quatro e seis anos. 
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Bellovary, Giacomino e Akers (2007), em pesquisa de revisão sistemática de 

literatura, que percorreu 752 estudos a respeito do tema realizados entre 1930 e o 

início dos anos 2000, apontam que há mais de 150 modelos disponíveis. 

Conforme apresentam em seu estudo, as principais técnicas estatísticas 

(análise discriminante e regressão logística) comprovam-se particularmente eficazes 

na tarefa de prever falências. 

A despeito desses fatos, novas pesquisas continuam sendo feitas com o intuito 

de se encontrar novos modelos de previsão de falência, o que leva esses autores a 

formular a seguinte pergunta: por que se continua a desenvolver novos e diferentes 

modelos de previsão de falência? 

Na sequência, pesquisadores respondem que os estudos, no futuro, devem se 

concentrar no aperfeiçoamento dos modelos existentes, estabelecendo conexões 

entre a pesquisa e a prática, permitindo que esses sejam testados por auditores, 

administradores, financiadores e analistas. 

A pesquisa bibliográfica desenvolvida para o presente trabalho não identificou 

a existência de nenhum estudo publicado nos últimos dez anos, concentrada, no 

período compreendido entre 2000 e 2020, que testasse os modelos de Altman e 

Ohlson com empresas brasileiras de capital aberto dos segmentos industrial, varejista 

ou agrícola. 

Particularmente, com relação ao modelo de Ohlson, apesar de vários estudos 

identificados utilizarem a regressão logística como técnica, nenhuma dessas 

pesquisas tinha por objetivo a reprodução do modelo. 

Contudo, mesmo com relação ao modelo proposto por Altman, os dois estudos 

publicados encontrados foram as pesquisas realizadas por Altman, Baydia e Dias 

(1979) e Sanvicente e Minardi (1998), porém apenas o segundo teve por objetivo 

avaliar empresas de capital aberto. 

A pesquisa de Bellovary, Giacomino e Akers (2007), por sua vez, aponta que 

uma das dificuldades de comparação entre os diversos modelos de predição reside 

no fato de que as pesquisas são realizadas com base de dados e períodos temporais 

distintos. 

Os modelos de Altman (1968) e Ohlson (1980) são os dois modelos que 

inspiraram a maior quantidade de pesquisas a respeito do tema no mundo, e que, 

apesar da relativa simplicidade das técnicas, provaram ser extremamente eficientes 

para a predição de falência. 
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Há trabalhos que pretenderam avaliar diferentes métodos de previsão de 

falência sobre uma mesma base de dados, porém, limitaram-se a aplicar as 

respectivas equações utilizando os mesmos dados. 

A simplicidade e a eficiência das técnicas, a possibilidade de estas serem 

executadas com rapidez para a análise de uma larga base de dados, com a 

capacidade computacional disponível, para qualquer usuário comum, motivaram a sua 

reprodução neste trabalho, que tinha por objetivos, portanto: 

i) Testar a acurácia desses dois modelos de predição de falência, que 

utilizam metodologias diferentes, sobre uma mesma base de dados, 

relativas a um mesmo período temporal; 

ii) Atualizar os seus estimadores, à luz dos dados de empresas brasileiras 

de capital aberto, para que possam ser aplicados diretamente e para a 

execução de predições para os próximos quatro anos, a partir de 

operações matemáticas básicas. 

O presente trabalho, isso posto, ao se propor analisar as duas metodologias 

utilizando a mesma base de dados, e com referência a um mesmo intervalo de tempo, 

busca suprir essa lacuna existente na literatura, uma vez que parte da amostra foi 

utilizada para calcular os estimadores dos modelos. 

Foram utilizados, para as análises realizadas, os dados de companhias de 

capital aberto registradas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3 S/A), disponibilizadas pelo site 

Economática, bem como informações do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

No presente estudo, verificou-se a procedência das críticas dirigidas por Ohlson 

(1980). Aos dados foram aplicados o Teste de Shapiro-Wilk, e verificou-se que os 

preditores não são normalmente distribuídos. O Teste de Mardia, que compara a 

simetria e a curtose da distribuição das variáveis independentes com a distribuição 

normal, também foi aplicado e rejeitou-se a hipótese de normalidade. Por seu turno, o 

Teste M de Box rejeitou a hipótese de que as matrizes de variância-covariância das 

variáveis fossem iguais. 

Os resultados obtidos convergem para o de outros estudos realizados no Brasil 

e no exterior, cujas conclusões demonstram a capacidade do modelo de prever o 

evento com eficácia entre um e três anos antes de sua ocorrência. 

Em que pese o desempenho ter sido razoável, a utilização da regressão 

logística, conforme proposta por Ohlson, apresentou melhores resultados, no que 
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concerne ao acerto global. Contudo, o modelo de Altman apresentou a menor taxa de 

erro relacionada à classificação das empresas insolventes. 

O presente trabalho divide-se em cinco partes, além desta introdução. No 

primeiro capítulo, apresenta-se a revisão de literatura, na qual se percorre a origem 

dos estudos dos modelos de previsão de falência e a sua evolução, contextualizando 

os conceitos utilizados no trabalho e expondo algumas das críticas. No segundo, 

descreve-se a metodologia empregada para a seleção das amostras e realização dos 

testes. No terceiro capítulo, os resultados são apresentados, com a exposição dos 

percentuais de erros Tipo I e Tipo II, para cada modelo, comparando, quando possível, 

a outras pesquisas sobre os modelos descritos na literatura, além de se realizar a 

comparação entre os resultados dos dois modelos. Na quarta parte, são registrados, 

de forma consolidada, os resultados. E, na última parte, são apresentadas as 

conclusões. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Giordani et al. (2014) afirmam que a falência de uma empresa é um evento de 

grande importância macro e microeconômica. Os autores destacam que, com a crise 

de 2008, foi observado que um grande número de falências pode desencadear 

recessões em razão da diminuição dos resultados econômicos e aumento do 

desemprego, além de desestabilizar o sistema bancário e os mercados financeiros 

(GIORDANI et al., 2014). 

No nível micro, a falência é um evento que pode ser visto como um dos 

principais fatores de aumento do risco de crédito e, por conseguinte, do aumento do 

custo de empréstimos, o que impacta tanto o bem-estar dos indivíduos quanto o custo 

dos insumos para as empresas (GIORDANI et al., 2014). 

Os artigos mais antigos a respeito de técnicas de predição de falência 

basearam-se na análise univariada de indicadores econômico-financeiros, e 

consistiam na comparação de índices de empresas solventes e insolventes 

(BELLOVARY; GIACOMINO; AKERS, 2007). 

O mais famoso estudo deste período foi, provavelmente, o conduzido por 

Beaver (1966). Ele utilizou análise estatística univariada de 30 indicadores econômico-

financeiros de 79 pares de empresas falidas e não falidas (JOHNSEN; MELICHER, 

1994). 

Os estudos univariados tiveram grande importância para o desenvolvimento 

dos modelos que seriam utilizados futuramente, uma vez que, antes do seu 

surgimento, quase nada havia sido produzido a respeito (BELLOVARY; GIACOMINO; 

AKERS, 2007). 

Beaver (1966) relata que, no início do século XX, a análise de indicadores 

econômico-financeiros encontrava-se em estado embrionário, com o desenvolvimento 

de um único indicador que tinha por objetivo a avaliação da capacidade de pagamento. 

Durante os 60 anos que se seguiram, diversos indicadores surgiram, e 

diferentes foram os seus usos, tais como empréstimos, classificação de risco, 

investimento e administração financeira (BEAVER, 1966). 

A despeito da sua grande utilização, nos mais diversos setores da economia 

não existiam estudos para testar sua utilidade (BEAVER, 1966). Por essa razão, 

Beaver resolveu estudá-los para testar sua capacidade de antecipar falências. Do 
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período anterior ao seu trabalho, Beaver (1966) destaca os trabalhos conduzidos por 

Fitz Patrick (1932), Winakor e Smith (1935) e Merwin (1942). 

Logo após o trabalho de Beaver (1966), Altman (1968) propôs a combinação 

de análise de indicadores econômico-financeiros e técnicas estatísticas. 

Altman (1968) tinha por objetivo melhorar a qualidade das análises de 

indicadores existentes, normalmente fundamentadas em “regras de bolsos” 

estabelecidas pelos seus “praticantes”, com o rigor das técnicas estatísticas que 

começavam a ser mais difundidas naquela época. 

Dessa forma, a partir da análise das informações econômico-financeiras de 66 

empresas (33 consideradas financeiramente saudáveis e 33 insolventes), Altman 

utilizou a análise discriminante múltipla para as comparar por meio de cinco 

indicadores, e com isso criou um sistema de classificação denominado Z-Score, que 

passou a ser amplamente utilizado, reproduzido e estudado. 

A análise discriminante múltipla é um método que classifica os fenômenos em 

grupos com base em suas características. A separação dos grupos ocorre por uma 

combinação linear das variáveis independentes, com o objetivo de distinguir as 

empesas solventes e as insolventes (GODHRATI, 2012). 

O estudo desenvolvido por Altman foi capaz de obter previsões com 95% de 

acerto, a partir das informações financeiras e contábeis do último ano anterior à data 

do evento, e de 72% a partir do penúltimo ano anterior àquele (IMELDA; ALODIA, 

2017). 

Gameel e El-Geziry (2016) e Johnsen e Melicher (1994) assinalam que, a partir 

da década de 1970, os pesquisadores passaram a estudar novos métodos estatísticos 

que permitiram ultrapassar as dificuldades associadas a algumas premissas 

necessárias para a utilização da análise discriminante múltipla. Esses esforços 

conduziram a uma substituição daquele método pela técnica estatística chamada logit 

ou função logística. Destacam-se, nesse sentido, como apontam Johnsen e Melicher 

(1994), os trabalhos de Ohlson (1980) e Zavgren (1985)1. Desses, o mais destacado 

é o trabalho de Ohlson (1980), cujo estudo se baseou nas observações de 105 

empresas insolventes e 2.058 solventes. 

 
1 ZAVGREN, Christine V. Assessing the vulnerability to failure of American industrial firms: a logistic 
analysis. Journal of Business Finance & Accounting, v. 12, n. 1, p. 19-45, 1985. 
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Ohlson (1980) desenvolveu seu trabalho a partir da utilização de regressão 

logística (logit), em substituição à análise discriminante múltipla, difundida por Altman 

(1968), para a previsão de insolvência. 

Como apontam Johnsen e Melicher (1994), o trabalho de Ohlson (1980) 

destaca-se porque se baseou nas observações de 105 empresas insolventes e 2.058 

solventes. 

Elviani et al. (2020) destacam que o primeiro modelo utilizado por Ohlson, a 

partir dos dados do primeiro ano anterior à data da falência, foi capaz de predizer 

corretamente 95,15% dos casos. 

Os métodos difundidos a partir dos estudos de Altman, com a utilização da 

técnica de análise discriminante múltipla, e de Ohlson, com a aplicação da função 

logística, são aqueles que inspiraram o maior número de pesquisas desde então, 

especialmente este último, cujos estudos têm servido de base para o desenvolvimento 

de modelos de predição mais elaborados, que se utilizam de técnicas de regressão 

logística (JOHNSEN; MELICHER, 1994) e de redes neurais (GAMEEL; EL-GEZIRY, 

2016). 

Bellovary, Giacomino e Akers (2007) realizaram um extenso trabalho de revisão 

sistemática de literatura, identificando 165 estudos publicados entre o ano de 1930 e 

os primeiros anos da década de 2000, sistematizados segundo a Tabela 1, que indica 

a larga utilização das técnicas estatísticas de análise discriminante, redes neurais e 

logit nos estudos sobre o tema. 

Tabela 1 – Principais técnicas estatísticas utilizadas em estudos sobre o tema 

Década 
Análise 
discriminante 

Logit Probit 
Redes 
neurais 

Outros 

1960 2 0 0 0 1 

1970 22 1 1 0 4 

1980 28 16 3 1 7 

1990 9 16 3 35 11 

2000 2 3 0 4 3 

Total 63 36 7 40 26 

Fonte: Bellovary, Giacomino e Akers (2007, p. 6). 

 

Bellovary, Giacomino e Akers (2007) também reportam seu levantamento sobre 

a acurácia obtida pela utilização de cada uma das técnicas, conforme exposto na 

Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Habilidade preditiva de cada método por década 

Década Menor acurácia Maior acurácia Método utilizado para obter a maior acurácia 

1960 79% 92% Análise univariada (BEAVER, 1966) 

1970 56% 100% 

Probabilidade linear (MEYER; PIFER, 1970). 

Análise discriminante multivariada (EDMISTER, 
1972); (SANTOMERO; VINSO, 1977) 

1980 20% 100% 

Análise discriminante multivariada (MARAIS, 1980); 
(BETTS; BEHOUL, 1982); (EL HENNAWY; MORRIS, 
1983); (IZAN, 1984); (TAKAHASHI et al., 1984); 
algoritmo recursivo de particionamento (FRYDMAN et 
al., 1985); redes neurais (MESSIER; HANSEN, 1988)  

1990 27% 100% 

Redes neurais (GUAN, 1993); (TSUKUDA; BABA, 
1994); (EL-TEMTAMY, 1995); judgmental 
(KOUNDINYA; PURI, 1992); somas cumulativas 
(THEODOSSIU, 1993) 

2000 27% 100% Análise discriminante múltipla (PATTERSON, 2001) 

Fonte: Bellovary, Giacomino e Akers (2007). 

 

No contexto do início da década de 2000, as melhores taxas de sucesso 

preditivo foram de aplicação das técnicas de análise discriminante multivariada e de 

redes neurais, seguidas pela regressão logística (logit) (BELLOVARY; GIACOMINO; 

AKERS, 2007). 

Sobre as principais variáveis utilizadas, esses estudos reportam que 

identificaram um total de 752 diferentes fatores, porém apenas cerca de 80 foram 

utilizados em mais de dois estudos, enquanto os mais comuns, pela ordem 

decrescente em que aparecem nos estudos, são os seguintes: (i) renda líquida/ativo 

total (54 estudos) e (ii) ativo corrente/passivo corrente (51 estudos) (BELLOVARY; 

GIACOMINO; AKERS, 2007). 

Giordani et al. (2014) afirmam em sua pesquisa que os estudos anteriores 

sempre utilizaram índices que refletiam as características das empresas em relação à 

estrutura de capital, performance e liquidez, e destacam que os mais comuns seriam 

os seguintes: (i) exigível total/ativo total; (ii) EBIT/ativo total; e (iii) ativo 

disponível/exigível total. 

Mensah (1984) observa que os principais estudos a respeito do tema foram 

interessantes em predizer falências, contudo, a maioria se restringiu a analisar a sua 

efetividade dentro dos mesmos períodos em que foram desenvolvidos. 

Joy e Tollefson (1975 apud MENSAH, 1984) ressaltam que esses estudos 

seriam modelos de discriminação ex post, e não de predição ex ante, a menos que 
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seja estabelecido, como pressuposto desses modelos, que estes são estacionários ao 

longo do tempo (EISENBEIS, 1977 apud MENSAH, 1984). 

No entanto, essa possibilidade de os modelos serem estacionários parece ser 

refutada pelo fato de que as taxas de encerramento das atividades das empresas 

aumentam em momentos de recessões econômicas, o que indica que os melhores 

modelos de predição são não estacionários, o que faz com que os indicadores 

financeiros utilizados alternem a sua importância ao longo do tempo, dependendo do 

evento econômico negativo predominante no momento (e.g., inflação, taxas de juros 

e volume de crédito, ciclos econômicos) (MENSAH, 1984). 

Atento à questão da não estacionariedade, Korol (2019) afirma que um modelo 

de predição funcionaria bem por um período entre quatro e seis anos, fazendo-se 

necessária, portanto, a sua atualização de tempos em tempos. 

Apesar das críticas, são encontrados estudos publicados recentemente que 

utilizam os métodos de Altman e Ohlson com os estimadores divulgados por esses 

autores e relatam que ainda apresentam boa acurácia. 

Nesse sentido, citam-se os estudos de comparação dos dois modelos 

realizados por Karamzadeh (2013) com empresas de capital aberto do Irã, que 

afirmam ter obtido, com o modelo de Altman (1968), um percentual de acerto de 

74,40%, de 64,40% e de 50%, respectivamente, para os dados referentes ao último, 

penúltimo e antepenúltimo ano antes da data da falência; e de 53,30%, 46,60% e 

33,30%, com o modelo de Ohlson (1980), respectivamente, para o último, penúltimo 

e antepenúltimo ano antes da data do evento. 

Elviani et al. (2020) testaram os mesmos modelos, utilizando os mesmos 

estimadores sobre as informações de empresas comerciais, com capital aberto na 

Bolsa da Indonésia, do período compreendido entre 2012 e 2017, com 52 empresas 

não falidas e uma falida, e concluíram que o modelo de Altman (1983) seria eficiente 

para prever falência de empresas comerciais na Indonésia. 

Apesar das divergências a respeito da eficácia das técnicas estatísticas mais 

utilizadas, como ressalta Korol (2019), com o incremento da globalização financeira, 

com as rápidas mudanças das condições econômicas observadas desde 2007, e as 

consequências advindas de falência financeira para investidores, financiadores, 

acionistas, empregados e mesmo a economia de uma região, a pesquisa em predição 

de falências ganha cada vez mais importância, de tal forma que a questão hoje não é 
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se modelos de predição de falência devem ser utilizados, mas sim como incrementar 

o poder de predição por meio desses modelos. 



24 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 DAS HIPÓTESES DO PRESENTE ESTUDO 

 

Para que se possa interpretar corretamente os sinais obtidos para os 

coeficientes, bem como a classificação dos erros, faz-se importante o esclarecimento 

a respeito de alguns pressupostos do presente estudo. 

No caso, foi elegida, como hipótese nula, que a empresa é insolvente; e, como 

hipótese alternativa, que essa é solvente. As razões dessas escolhas decorrem da 

percepção de que todos os estudos a respeito do tema sempre tiveram como foco a 

sua utilidade precípua para análise de crédito. 

Dessa forma, à medida que o senso geral parece caminhar no sentido de que 

o erro que se quer minimizar nas predições seria o erro do Tipo I (rejeitar a hipótese 

nula, dada que essa é verdadeira), essa escolha é a que parece reduzir a possibilidade 

de prejuízo diante de uma interpretação equivocada. 

 

3.2 DO CONCEITO DE INSOLVÊNCIA ADOTADO NO PRESENTE ESTUDO 

 

Neste estudo foi adotada como definição de insolvência a legal ou jurídica, ou 

seja, o insolvente é aquele que ou formulou um pedido de recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou teve a sua falência decretada por decisão emanada por um órgão do 

Poder Judiciário. 

Além da definição legal, a literatura refere-se, ainda, aos conceitos econômicos 

e financeiros de insolvência (ou falência). Karamzadeh (2013) define que a falência 

financeira ocorreria quando a empresa não fosse capaz de honrar seus compromissos 

antes do prazo de vencimento; e a econômica quando essa não fosse capaz de 

continuar suas operações do próprio comércio, porque esse comércio já não retornaria 

os ganhos que poderiam ser obtidos em outros negócios. 

A adoção da definição legal como critério para estabelecer o marco do evento 

insolvência talvez tenha repercussão na análise desenvolvida no estudo, na medida 

em que, salvo raras exceções, quando a empresa requer o benefício da recuperação 

judicial, essa muitas vezes já se encontra em estado de falência financeira, o que 

talvez explique, em parte, os erros de classificação dos modelos. 
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3.3 AMOSTRA E FONTES DE DADOS 

 

A base de dados utilizada foi coletada a partir dos sites da Economática e do 

IBGE, correspondentes ao período compreendido entre 01/01/2000 e 31/12/2020, e 

consistiu, respectivamente: 

- Nas informações econômico-financeiras de 371 empresas com ações 

negociadas na B3, conforme divulgadas por essas, em conformidade com 

as exigências dos órgãos reguladores, contendo 18.902 observações 

trimestrais das variáveis escolhidas para a elaboração dos indicadores 

utilizados nas análises; 

- Na série encadeada do índice de volume trimestral do PIB do Brasil (Base: 

média 1995 = 100) (IBGE). 

 

3.4 DO MODELO DE ALTMAN 

 

3.4.1 Da evolução do modelo de Altman 

 

Altman (1968) desenvolveu um modelo utilizando análise discriminante múltipla 

a partir dos dados de 33 pares de empresas industriais (falidas e não falidas). 

Como técnica estatística, utilizou a análise discriminante multivariada. Trata-se 

de uma técnica utilizada para prever e explicar certas relações influenciadas pela 

categoria a que o objeto pertence, e pela qual a variável dependente é categórica 

(nominal ou não métrica), e as variáveis independentes são métricas (IMELDA; 

ALODIA, 2017). 

A partir dessa técnica estatística é possível testar se as médias de grupos de 

um conjunto de variáveis explicativas para dois ou mais grupos são iguais. A partir do 

cálculo das médias de cada elemento obtêm-se as médias dos grupos, que são 

chamadas de centroides. Uma comparação dos centroides de grupos aponta quão 

afastados estão os grupos em termos da função discriminante (HAIR et al., 2009). 

Para desenvolver a análise, Altman selecionou cinco indicadores que têm 

origem nas seguintes informações econômico-financeiras: 

Quadro 1 – Mod. Altman – Variáveis de controle 

Representação Informações 

X1 Capital de giro/ativo total 
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X2 Lucros retidos/ativo total 

X3 Lucros antes de juros e imposto de renda (EBIT)/ativo total 

X4 Valor de mercado/valor contábil do exigível total 

X5 Vendas/ativo total 

Fonte: Altman (1968). 

 

A partir da utilização do método de análise discriminante linear, Altman 

estabeleceu o seguinte Z-Score2 para empresas industriais de capital aberto nos EUA: 

Z=0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5 

 

A partir dos resultados, Altman dividiu os Z-Values em três categorias: 

Quadro 2 – Z-Values (ALTMAN, 1968) 
Valor de Z Classificação 

Z > 2,99 Safe Zone 

1,81 < Z < 2,99 Gray Zone 

Z < 1,81 Distress Zone 

Fonte: Altman (1968). 

 

Como aponta Batchelor (2018), posteriormente, Altman revisou seu modelo 

original e publicou o Altman Z-Score para empresas industriais privadas (1983): 

Z=0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 

 

Quadro 3 – Z-Value (ALTMAN, 1983) 
Valor de Z Classificação 

Z > 2.9 Safe Zone 

1.23 < Z < 2.9 Gray Zone 

Z < 1.23 Distress Zone 

Fonte: Batchelor (2018). 

 

Ainda segundo Batchelor (2018), Altman desenvolveu o modelo de Z-Score 

para avaliar empresas não industriais e companhias de mercados emergentes, 

respectivamente (ALTMAN, 1993): 

Z=6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

Z=3.25 + 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

 

Quadro 4 – Z-Value (ALTMAN, 1993) 
Valor de Z Classificação 

Z > 2.6 Safe Zone 

1.1 < Z < 2.6 Gray Zone 

 
2 O Z-Score corresponde à variável classificatória, calculada a partir da soma das variáveis ponderadas 
pelos respectivos coeficientes, e utilizada para definir a que grupo o indivíduo pertence. 
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Z < 1.1 Distress Zone 

Fonte: Batchelor (2018). 

 

3.4.2 Da coleta e do tratamento de informações utilizadas para o cálculo dos 

indicadores para o teste do modelo de Altman 

 

Para o estudo, identificou-se 22 empresas que requereram recuperação judicial 

no período analisado. Contudo, foram excluídas da amostra aquelas do segmento de 

serviços, as financeiras e as de transporte aéreo, conservando-se apenas as 

empresas de segmento industrial, comércio varejista e agrícola. Dessa forma, a 

amostra foi reduzida para 16 empresas insolventes. 

A razão para essa escolha reside no fato de que as empresas de serviços, as 

financeiras e as de transporte aéreo utilizam modelos distintos de demonstração 

financeira. Ademais, as duas últimas também são reguladas por regras distintas das 

industriais e comerciais, no que concerne aos processos de liquidação ou 

reestruturação financeira. 

Por sua vez, as empresas industriais e varejistas, apesar de apresentarem 

ciclos econômicos e financeiros distintos, seguem um mesmo padrão na apresentação 

de suas informações contábeis. O processo de reestruturação financeira e de 

liquidação judicial dessas empresas são regulamentados igualmente pela Lei n. 

11.101/2005. 

Dessa forma, para a elaboração dos indicadores utilizados nos testes de 

Altman foram extraídos inicialmente da base coletada as informações para 16 

empresas em recuperação judicial, e 16 empresas pertencentes ao mesmo segmento 

econômico-financeiro daquelas, as quais formaram o grupo das empresas solventes, 

para fim de comparação (Apêndice A). 

Para a escolha das empresas que compuseram o grupo das empresas 

solventes, observou-se a classificação por segmento econômico divulgado pela B3. 

Quando disponível mais de uma empresa para comparação, foi eleita aquela cujo ativo 

total mais se aproximava do valor do ativo total da empresa correspondente do grupo 

das insolventes.  

Posteriormente, foram importadas do site da Economática as seguintes 

informações econômico-financeiras, referentes aos três balanços anteriores à data do 

pedido de recuperação judicial: 
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- Identificação da empresa; 

- Data da observação; 

- Ativo total; 

- Passivo circulante; 

- Passivo não circulante; 

- Ativo circulante; 

- Lucro líquido; 

- Receita líquida; 

- Patrimônio líquido; 

- Valor de mercado; 

- Capital social; 

- EBIT. 

Para as empresas do grupo de solventes foram extraídas as mesmas 

informações correspondentes ao mesmo período. Essas informações foram utilizadas 

para a elaboração dos indicadores econômico-financeiros das empresas dos dois 

grupos. 

 

3.4.2.1 Da estatística descritiva das informações econômico-financeiras do modelo 

de Altman 

 

Depois da seleção das empresas foi realizada a primeira exploração dos dados, 

com o intuito de caracterizar o perfil econômico das empresas que constituíram a 

amostra (Tabela 3): 

Tabela 3 – Análise descritiva das informações econômico-financeiras (modelo de Altman) 
(em milhões de reais) 

 
Informação Média Mediana 

Desvio-
padrão 

Mínima Máxima 

S
o
lv

e
n
te

s
 e

 in
s
o
lv

e
n

te
s
 (n

=
3
2
) 

Ativo total 9.287,87 2.547,77 19.326,15 64,65 97.014,80 

Ativo 
circulante 

3.882,16 957,00 7.513,50 1,10 38.067,00 

Ativo não 
circulante 

5.405,70 655,45 12.099,08 42,93 58.947,79 

Patrimônio 
líquido 

2.016,11 464,19 4.149,29 
-
3.372,20 

16.933,04 

Capital 
social 

2.337,69 964,55 4.135,26 7,00 21.438,37 

Receita 
líquida 

5.304,31 1.055,11 11.460,66 4,52 53.919,42 

EBIT 218,760 21,00 1.324,87 
-
4.621,30 

3.244,21 
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Passivo 
circulante 

2.938,00 1.202,00 5.114,00 17,63 25.574,07 

Passivo não 
circulante 

4.266,57 796,79 11.650,11 62,48 57.034,52 

S
o
lv

e
n
te

s
 (n

=
1

6
) 

Ativo total 10.472,70 5.522,43 14.104,38 71,38 50.402,53 

Ativo 
circulante 

4.355,65 1.830,83 5.256,73 28,45 16.402,04 

Ativo não 
circulante 

6.117,04 3.136,95 9.348,26 42,93 34.000,49 

Patrimônio 
líquido 

3.410,25 2.461,43 4.325,84 -21,62 16.933,04 

Capital 
social 

2.089,63 1.017,67 2.522,45 24,27 9.866,29 

Receita 
líquida 

8.140,60 2.066,75 14.465,90 51,03 53.919,42 

EBIT 729,27 280,71 1.058,70 2,94 3.244,21 

Passivo 
circulante 

2.764,24 1.380,93 3.834,03 17,63 14.278,00 

Passivo não 
circulante 

4.236,69 1.452,38 9.033,04 75,38 36.769,25 

In
s
o
lv

e
n

te
s
 (n

=
1
6
) 

Ativo total 8.103,03 1.329,76 23.874,09 64,65 97.014,80 

Ativo 
circulante 

3.408,66 849,67 9.410,49 1,10 38.067,00 

Ativo não 
circulante 

4.694,36 351,58 14.630,97 55,76 58.947,79 

Patrimônio 
líquido 

621,96 -150,99 3.566,75 
-
3.372,20 

13.215,66 

Capital 
social 

2.585,76 348,46 5.370,92 7,00 21.438,37 

Receita 
líquida 

2.468,03 264,81 6.710,14 4,52 27.353,76 

EBIT -291,75 -73,97 1.396,68 
-
4.621,30 

2.702,39 

Passivo 
circulante 

3.111,83 991,47 6.267,80 63,90 25.574,07 

Passivo não 
circulante 

4.296,45 480,28 14.103,21 62,48 57.034,52 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

3.4.3 Da elaboração das variáveis de controle do modelo de Altman 

 

As informações relacionadas às variáveis anteriormente expostas foram 

utilizadas para a construção dos índices do modelo. Para a aplicação deste modelo 

no Brasil fez-se necessária a adaptação das variáveis X2 e X4, uma vez que existem 

diferenças nas demonstrações contábeis utilizadas no Brasil e nos EUA 

(SANVICENTE; MINARDI, 1998). 

Dessa forma, decidiu-se por modificar os indicadores X2, X4 e X5, conforme 

proposto por Altman, Baidya e Dias (1979) e Sanvicente e Minardi (1998), utilizando-

se, para o estudo, as seguintes variáveis: 
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Quadro 5 – Mod. de Altman – Descrição das variáveis utilizadas no estudo 
Variáveis Descrição 

X1 Capital de giro/ativo total 

X2 (Patrimônio líquido – capital social)/ativo total 

X3 Lucros antes de juros e imposto de renda (EBIT)/ativo total 

X4 Valor contábil do patrimônio líquido/valor contábil do exigível total 

X5 Receita líquida/ativo total 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sanvicente e Minardi (1998). 

 

3.4.4 Da estatística descritiva das variáveis de controle do modelo de Altman 

 

O modelo de Altman utiliza análise discriminante múltipla para discriminar as 

empresas em solventes e insolventes. Essa técnica estatística possui os seguintes 

pressupostos: 

- As variáveis explicativas devem seguir uma distribuição normal 

univariada; 

- As variáveis explicativas em conjunto devem seguir uma distribuição 

normal multivariada; 

- As matrizes de variância-covariância devem ser estatisticamente iguais 

entre os grupos; 

- As variáveis explicativas não devem possuir multicolineraridade. 

Para testar a normalidade de cada variável foi aplicada a cada uma dessas, 

para cada ano da amostra, o Teste de Shapiro-Wilk, que tem como hipótese nula, a 

hipótese de que os dados aderem bem a uma distribuição normal. O teste rejeitou a 

hipótese nula de que as variáveis seguem uma distribuição normal para todas as 

variáveis, exceto X4, a um nível de significância de pelo menos 5% (Tabela 4). 

Tabela 4 – Teste de Shapiro-Wilk para as variáveis de Altman 
 Variável Estatística (W) P-Valor 

A
n
o
 1

 (
n

=
3
2
) 

X1 0,86 p < 0,001 

X2 0,80 p < 0,001 

X3 0,79 p < 0,001 

X4 0,96 0,278 

X5 0,60 p < 0,001 

A
n
o
 2

 (
n

=
3
2
) 

X1 0,80 p < 0,001 

X2 0,74 p < 0,001 

X3 0,89 0,004 

X4 0,98 0,911 
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X5 0,66 p < 0,001 

A
n
o
 3

 (
n

=
3
2
) 

X1 0,74 p < 0,001 

X2 0,68 p < 0,001 

X3 0,92 0,020 

X4 0,95 0,198 

X5 0,76 p < 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Realizou-se, também, o Teste de Mardia, para as observações de cada ano, 

com a finalidade de se testar a hipótese de que as variáveis em conjunto seguem a 

uma distribuição normal. O Teste de Mardia compara a curtose e a simetria da 

distribuição das variáveis com as da distribuição normal. 

No caso, o teste rejeitou, para todos os anos, a um nível de significância de 

pelo menos 5%, a hipótese nula de que se trata de uma distribuição normal 

multivariada (Tabela 5). 

Tabela 5 – Teste de Mardia (normalidade multivariada) 
 Simetria P-Valor Curtose P-Valor 

Ano 1 (n = 32) 25,37 p < 0,001 50,93 p < 0,001 
Ano 2 (n = 32) 21,66 p < 0,001 41,71 p < 0,001 
Ano 3 (n = 32) 30,47 p < 0,001 52,94 p < 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Esse resultado era esperado, visto que se uma das variáveis explicativas não 

segue uma distribuição normal, não é possível obter uma distribuição normal 

multivariada para o grupo de variáveis conjuntamente consideradas. 

Para testar se as matrizes de variância-covariância para os dois grupos eram 

iguais foi realizado o Teste M de Box, para cada ano. O teste rejeitou a hipótese nula 

de que essas são iguais ao nível de significância de pelo menos 5% (Tabela 6). 

Tabela 6 – Teste M de Box (igualdade das matrizes de variância e covariância) 
Ano Chi-Quadrado P-Valor GL 

Ano 1 (n = 32) 91,31 p < 0,001 15 
Ano 2 (n = 32) 55,53 p < 0,001 15 
Ano 3 (n = 32) 53,27 p < 0,001 15 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A Tabela 7 apresenta as matrizes de correlação das variáveis utilizadas no 

estudo. No caso, verificou-se a correlação superior a |0,55| entre X1 e X2, X1 e X4, 

no Ano 1; X1 e X4, X2 e X4, X1 e X5, no Ano 2; X1 e X2, X1 e X4, X2 e X4, no Ano 3. 
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Tabela 7 – Matriz de correlação – Modelo de Altman 
  X1 X2 X3 X4 X5 

A
n
o
 1

 (
n

=
3
2
) 

X
1 

1,00 0,67 0,37 0,72 -0,00 

X
2 

 1,00 0,39 0,80 -0,06 

X
3 

  1,00 0,46 -0,38 

X
4 

   1,00 -0,11 

X
5 

    1,00 

A
n
o
 2

 (
n

=
3
2
) 

X
1 

1,00 0,39 0,16 0,65 0,80 

X
2 

 1,00 0,47 0,77 0,15 

X
3 

  1,00 0,53 0,31 

X
4 

   1,00 -0,02 

X
5 

    1,00 

A
n
o
 3

 (
n

=
3
2
) 

X
1 

1,00 0,58 0,16 0,69 0,05 

X
2 

 1,00 0,40 0,77 0,16 

X
3 

  1,00 0,42 0,13 

X
4 

   1,00 -0,03 

X
5 

    1,00 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Em síntese, os testes de normalidade das variáveis e dessas em conjunto, de 

igualdade das matrizes de variância e covariância dos grupos, além da existência de 

colinearidade forte entre algumas das variáveis explicativas do modelo, deveriam levar 

ao abandono da análise discriminante como técnica estatística. 

Altman (1968), Altman, Baydia e Dias (1979) e Sanvicente e Minardi (1968) não 

enfrentaram a questão. 

Altman (1968) afirma que escolheu as cinco variáveis, a partir de um conjunto 

de 22, considerando, entre outras coisas, a significância estatística das várias funções 

alternativas, e a intercorrelação entre as variáveis relevantes; porém não apresenta 

essas informações em seu trabalho. Em apenas uma passagem menciona que a 

correlação observada entre X3 e X5 foi de -0,78. 

Altman, Baydia e Dias (1978), em uma nota de rodapé referente aos 

pressupostos do teste F aplicado para avaliar se havia diferença entre as médias dos 

grupos, ressalvaram que as amostras não atendiam às premissas da normalidade das 
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distribuições das variáveis e da homogeneidade das variâncias, mas destacaram que 

as indicações da estatística F seriam relevantes. 

Sanvicente e Minardi (1998) não testaram os dados para verificar se 

atenderiam aos pressupostos. 

Em todos os casos, os autores adotaram como teste de robustez do modelo a 

verificação da sua capacidade de predição, e na aplicação do teste F ou Chi-Quadrado 

para verificar a capacidade de discriminação da função. 

Hair et al. (2019) afirmam que existem evidências de que a análise 

discriminante é sensível à violação dessas suposições, e que em sua ocorrência, 

dever-se-ia considerar a hipótese de utilização de outro método estatístico. 

Dados que não atendem à suposição de normalidade multivariada podem 

causar problemas na estimação da função discriminante. Matrizes de covariância 

desiguais afetam negativamente o processo de classificação. E a existência de 

multicolinearidade acrescenta pouco poder explicativo ao conjunto como um todo 

(HAIR et al., 2019). 

Nos três trabalhos indicados acima, os autores desconsideraram os impactos 

negativos da violação dos pressupostos sobre o modelo e adotaram como regra de 

validação do modelo um teste de robustez que se caracteriza pela verificação da sua 

capacidade de predição por meio de uma matriz de confusão, e na aplicação do teste 

F ou Chi-Quadrado para verificar a capacidade de discriminação da função. 

Com alguma margem, as taxas de acerto (ou de erro) dos modelos são 

semelhantes, e em todos os casos, a função discriminante performou 

satisfatoriamente, apesar da hipótese bastante provável de que os dados não 

observavam os pressupostos estatísticos do método utilizado. 

Aldrich e Cnudde (1975 apud SIGELMAN,1984) afirmam que a base da função 

discriminante é avaliar a qual categoria uma variável pertence, e o porquê de o 

problema da análise discriminante ser, portanto, um problema de classificação, a 

forma mais simples de se verificar a performance da função é comparar a sua 

classificação à classe que a variável efetivamente pertence, o que fornecerá um 

percentual, que é um parâmetro de fácil compreensão e comparação. 

Na literatura, há vários exemplos de pesquisas, cujos dados não observavam 

os pressupostos, mas apresentaram boa taxa de acerto. 

Korol (2019) afirma que embora as técnicas estatísticas tenham se tornado as 

mais populares na predição de falência, foi possível identificar, em muitos estudos, a 
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inobservância de pressupostos estatísticos, como linearidade, normalidade e 

independência das variáveis. 

Diante desse fato, de taxas de acerto elevadas, reiteradamente repetidas por 

diversos estudos, o que descartaria a possibilidade de serem aleatórios, apesar de os 

dados não preencherem aquelas suposições, alguns estudos testaram os efeitos das 

violações de robustez do modelo. 

Lachenbruch e Goldstein (1979) discorrem a respeito das propriedades de 

robustez para a análise discriminante multivariada e os efeitos dessas quando são 

violadas para a análise discriminante. Ressalta-se que os autores não relacionam a 

inexistência de multicolinearidade a um dos pressupostos. 

A mais simples dessas seria a robustez do erro de classificação da amostra de 

treino. Nesse caso, haveria indicação de que a função não teria poder de 

discriminação. 

A segunda, relativa à não normalidade conjunta das variáveis, Lachenbruch e 

Goldstein (1979) afirmam que se a distribuição de variáveis dicotômicas não exibe um 

alto nível de interação, que se reflete na não monotonicidade da razão do estimador 

de máxima verossimilhança, então a análise discriminante performará 

satisfatoriamente alocando futuras observações (GILBERT, 1968; MOORE, 1973 

apud LACHENBRUCH; GOLDSTEIN,1979). 

Ao se utilizar a análise discriminante quando as matrizes de covariância são 

desiguais, a performance da função discriminante poderia ser substancialmente 

afetada. Porém, Lachenbruch e Goldstein (1979) afirmam que se essas não forem tão 

diferentes, ou se as médias dos grupos são largamente distantes, então sua 

performance poderá ser satisfatória (LACHENBRUCH; GOLDSTEIN, 1979). 

Como o presente estudo pretende testar o modelo apresentado por Altman, 

com o intuito de comparar sua efetividade ao de Ohlson, optou-se por não excluir 

variáveis do modelo, tampouco abandoná-lo em razão das violações dos 

pressupostos estatísticos. 

Não se trata, portanto, de uma defesa incondicional do método. Ao contrário, 

trata-se de reconhecer as vicissitudes que maculam a técnica empregada, mas 

executá-la o mais próximo possível do que foi preconizado, a fim de se possibilitar a 

comparação aos dois métodos. 

As estatísticas descritivas das variáveis, para a amostra utilizada para o teste 

de Altman, encontram-se organizadas ano a ano na Tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8 – Mod. de Altman – Estatística descritiva das variáveis (solventes e insolventes) 

(n = 84) 
Variáveis 

Média 
Desvio-
padrão 

Mediana 25% 75% 

X1 -0,00 0,37 0,09 -0,15 0,23 

X2 -0,37 0,88 0,00 -0,51 0,14 

X3 -0,01 0,20 0,02 -0,04 0,06 

X4 0,33 0,54 0,32 0,00 0,73 

X5 0,76 0,98 0,42 0,17 0,96 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Como o Teste de Shapiro-Wilk sugere que os dados não seguem uma 

distribuição normal, para testar se as médias dos grupos são diferentes, optou-se pela 

utilização do Teste de Mann-Whitney, em vez do teste T, que é paramétrico e tem por 

pressuposto a normalidade dos dados. 

O Teste de Mann-Whitney é um teste não paramétrico, ou seja, não tem como 

pressuposto que os dados sigam uma distribuição estatística de referência. No caso, 

a análise não é feita pela média amostral, mas pela mediana amostral, e o teste 

rejeitou a hipótese nula de que as medianas dos grupos são iguais, a um nível de 

significância de pelo menos 5%, o que permite concluir que se apresentam amostras 

diferentes, exceto por X5 (Tabela 9). 

Tabela 9 – Mod. de Altman – Teste de Mann-Whitney das variáveis explicativas 

Variável Estatística (W) P-Valor 

X1 1261,50 0,002 

X2 1375,50 p < 0,001 

X3 1314,50 p < 0,001 

X4 1350,50 p < 0,001 

X5 941,50 0,73 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Com esse resultado, conclui-se que a variável X5 não é uma boa variável para 

discriminar entre os grupos. 

Esse resultado é similar ao obtido por Sanvicente e Minardi (1998), que embora 

tenham utilizado o teste T, também concluíram que essa não seria uma boa variável 

para discriminar bem os grupos. 

A seguir, observam-se as médias, ano a ano, para cada grupo: 
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Tabela 10 – Mod. de Altman – Estatística descritiva das variáveis (solventes) 

n = 16 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Variável Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

X1 0,14 0,21 0,13 0,20 0,16 0,18 

X2 0,06 0,29 0,04 0,28 0,03 0,23 

X3 0,08 0,08 0,05 0,07 0,04 0.07 

X4 0,65 0,54 0,62 0,46 0,60 0,36 

X5 0,76 0,83 0,70 0,83 0,68 0,77 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Tabela 11 – Mod. Altman – Estatística descritiva das variáveis (insolventes) 

n = 16 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Variável Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

X1 -0,45 0,53 -0,16 0,41 -0,19 0,50 

X2 -1,38 1,13 -0,84 1,02 -0,66 0,92 

X3 -0,20 0,37 -0,59 0,09 -0,04 0,11 

X4 -0,23 0,38 -0,04 0,39 0,04 0,42 

X5 0,84 1,43 0,69 0,97 0,62 0,66 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Observa-se, no ano que antecede o pedido de recuperação judicial (Ano 1), 

que as médias das variáveis do grupo das insolventes são todas, com exceção de X5, 

negativas; enquanto as do grupo das solventes são positivas. 

Outra observação digna de nota é que, no grupo das insolventes, à medida que 

as médias se aproximam do momento do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

quando se olha do Ano 3 para o Ano 1, essas médias decrescem, com a piora dos 

indicadores. 

 

3.4.5 Da presença de outliers 

 

As informações da Tabela 8 sugerem a presença de outliers na amostra. Dessa 

forma, foram gerados boxplots para cada uma das variáveis (Figura 1). 
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Figura 1 – Boxplot das variáveis de Altman 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

Os gráficos evidenciam a presença de outliers. Por essa razão, houve também 

o tratamento dos dados, com a sua winsonrização a 1%. 
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3.4.6 Do procedimento de aplicação do teste 

 

Como se constatou a presença de outliers na base de dados, optou-se por 

realizar dois testes distintos: um utilizando a base de dados sem tratamento, e outro 

com essa tratada pela winsonrização a 1% das variáveis. 

Para a realização do teste do modelo, foram realizadas duas aplicações, uma 

para cada base de dados (tratada e não tratada). Sobre essas foram feitas três 

aplicações distintas do modelo, utilizando-se das mesmas variáveis para os três 

casos, que se distinguiram em razão da data do balanço empregado. 

Esses foram divididos em três grupos. Um com os indicadores calculados a 

partir das informações do balanço datado de 31 de dezembro, do ano anterior à data 

do evento; outro correspondente às informações extraídas do penúltimo balanço; e 

mais um, referente ao antepenúltimo. 

A distinção em base de dados e grupos tem por objetivo, para o presente 

estudo, verificar a acurácia do modelo em função da distância temporal entre a data 

da informação e a ocorrência do evento caracterizador da insolvência (ALTMAN, 1968; 

SANVICENTE; MINARDI, 1998), bem como o efeito do tratamento dos dados sobre 

os resultados. 

 

3.5 DO MODELO DE OHLSON 

 

3.5.1 Da evolução do modelo de Ohlson 

 

Ohlson (1980), após fazer uma revisão dos trabalhos que precederam ao seu, 

explica que, para o seu trabalho, foi utilizada uma base de dados de 105 empresas 

falidas. Por sua vez, o grupo de controle foi sintetizado a partir das informações 

econômico-financeiras das empresas constantes na base de dados utilizada após o 

seu tratamento. 

Dessa forma, Ohlson construiu uma amostra a partir da escolha aleatória de 

uma informação de cada empresa que compunha a base de dados original, resultando 

em 2.058 observações de empresas não falidas (OHLSON, 1980, p. 117). 

Ohlson (1980) utilizou como técnica estatística a regressão logística, com o 

objetivo de evitar problemas associados à análise discriminante múltipla, como a 

suposição de que os indicadores seguem uma distribuição normal e de que as 
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matrizes de covariância e variância dos preditores são as mesmas para os dois grupos 

(falidas e não falidas). 

Ao contrário da análise discriminante, a regressão logística é uma forma 

especializada de regressão, que é formulada para explicar uma variável categórica 

binária (dois grupos), e não uma medida dependente métrica. A vantagem da 

regressão logística em relação àquela, é que essa é menos afetada quando seus 

pressupostos não são respeitados (HAIR et al., 2009). 

A regressão logística foi especificada para prever a probabilidade de um evento 

ocorrer (a probabilidade de uma observação estar no grupo codificado como 1) (HAIR 

et al., 2009). 

Por sua vez, a escolha dos indicadores obedeceu aos seguintes critérios 

(OHLSON, 1980, p. 110): 

- O tamanho da empresa; 

- Uma medida da estrutura financeira; 

- Uma medida de performance; 

- Uma medida de liquidez corrente. 

Seguindo esses princípios, e a partir daqueles que já eram utilizados na época, 

Ohlson escolheu, como preditores, os seguintes indicadores: 

Quadro 6 – Mod. Ohlson – Variáveis explicativas 

Variável Informações 

SIZE Log (ativo total/índice do PIB(BRA)) 

TLTA Exigível total/ativo total 

WCTA Capital de giro/ativo total 

CLCA Passivo circulante/ativo circulante 

OENEG 1 – exigível total > ativo total; 0 – se não 

NITA Lucro líquido/ativo total 

FUTL Fluxo de caixa operacional/ativo total 

INTWO 
1 – se o lucro líquido foi negativo nos dois últimos anos; 

0 – se não 

CHIN (LLt – LLt-1) / (|LLt |+| LLt-1|), onde LL = Lucro Líquido 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ohlson (1980). 

 

No estudo original, as observações também foram agrupadas em razão da 

distância entre a data de disponibilização das demonstrações contábeis e a data da 

ocorrência do evento caracterizador da insolvência (OHLSON, 1980, p. 115). 
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Essa é uma crítica que Ohlson faz a estudos anteriores aos seus. Ele reporta o 

fato de que, em alguns desses, na escolha das informações financeiras, não se 

observou se essas estariam disponíveis em momento precedente ao pedido de 

recuperação judicial ou falência. 

Da mesma forma que se observa em estudos anteriores, a análise foi 

executada separadamente para grupo de informações. Em outras palavras, uma para 

as informações constantes do último balanço disponibilizado em momento 

antecedente ao pedido de RJ, e outras duas considerando, respectivamente, o 

penúltimo e antepenúltimo balanços. 

 

3.5.2 Dos dados utilizados para a construção das variáveis do modelo de 

Ohlson 

 

No presente trabalho foram utilizados, igualmente, os mesmos indicadores do 

estudo original. A base contou com um número de 20 empresas insolventes e 359 

empresas solventes.  

No estudo original, Ohlson (1980) aplicou a análise apenas sobre as 

informações das empresas que tinham natureza industrial. Em razão da pequena 

quantidade de empresas em recuperação judicial, manteve-se, na base de dados, as 

empresas que tinham informações econômico-financeiras suficientes para a análise e 

as que eram industriais ou de varejo, sendo excluídas, portanto, as de serviço, as 

financeiras e as de transporte aéreo. 

Para a construção da base de dados relativas às empresas solventes, optou-

se por manter na base apenas aquelas que pertencessem ao mesmo segmento 

econômico das que compunham a base de dados das empresas insolventes. 

Também foram excluídas as empresas cujo ativo total era maior que R$ 

13.383.533.000,00 e menor que R$ 269.128.000,00, conforme primeiro balanço 

anterior à data do pedido de recuperação judicial. O intervalo compreende as 

empresas cujo ativo total se situou entre o primeiro e o terceiro quartil. 

Depois de realizada a escolha das observações que comporiam o grupo de 

empresas solventes, por meio do algoritmo3 de escolha, a amostra para o “Ano 1” 

 
3 Para a escolha das observações das empresas solventes, reuniu-se todas as observações em um 
mesmo grupo, e a partir de um algoritmo programado em linguagem R, realizaram-se sorteios aleatórios 
das observações que comporiam o grupo das empresas solventes, conforme proposto por Ohlson. 
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contava com 99 observações de empresas insolventes, e 653 de solventes; para o 

“Ano 2”, com 97 observações de empresas insolventes, e 625 de solventes; e para o 

“Ano 3”, com 94 observações de insolventes, e 599 de solventes. 

Tais observações foram, posteriormente, distribuídas, cada uma em outros dois 

grupos: um desses denominado “treinamento”, e o outro “testes”. 

Para a formação desses grupos foram atendidos aos seguintes critérios: (i) as 

empresas que compuseram o grupo de treinamento corresponderam a cerca de 63% 

das empresas da amostra; (ii) a segmentação, nesses dois grupos, obedeceu à 

sequência cronológica em que ocorreram, durante o período de 20 anos, os pedidos 

de recuperação judicial. 

 

3.5.2.1 Da estatística descritiva das informações econômico-financeiras utilizadas 

para construir as variáveis do modelo de Ohlson 

 

Na Tabela 12 podem ser observados os dados referentes à estatística 

descritiva das informações econômico-financeiras para os grupos de solventes e 

insolventes, considerados em conjunto e isoladamente, correspondentes aos 

balanços e às demonstrações financeiras imediatamente anteriores ao pedido de 

recuperação judicial (Ano 1). 

Tabela 12 – Estatística das informações econômico-financeiras – Modelo de Ohlson (em 
milhões de reais) 

 
Variável Média Mediana 

Desvio-
padrão 

Mínima Máxima 

S
o
lv

e
n
te

s
 e

 i
n
s
o
lv

e
n

te
s
 (

n
=

2
.5

3
3
) 

Ativo total 1.118,68 984,22 702,10 191,12 2.672,30 

Passivo 
circulante 

346,79 213,84 415,24 0 4.655,58 

Passivo 
não 
circulante 

438,17 287,86 636,08 0 11.559,76 

Ativo 
circulante 

402,59 268,77 396,24 0,001 2.504,81 

Ativo não 
circulante 

20,67 524,22 566,60 236,00 2.632,97 

Lucro 
líquido 

20,67 19,43 263,95 -2.237.870,00 9.921,48 

Fluxo de 
caixa 
operacional 

647,25 430,93 687,00 -145.261,00 5.705,11 
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S
o
lv

e
n
te

s
 (

n
=

2
.3

9
7
) 

Ativo total 1.125,44 993,30 700,18 191,12 2.672,30 

Passivo 
circulante 

313,20 208,01 334,74 0,00 3.918,63 

Passivo 
não 
circulante 

434,91 280,31 641,50 0,00 11.559,76 

Ativo 
circulante 

396,50 270,00 384,17 0,001 2.504,81 

Ativo não 
circulante 

728,77 536,53 572,72 0,236 2.632,97 

Lucro 
líquido 

29,19 22,01 263,62 -2.237,87 9.921,48 

Fluxo de 
caixa 
operacional 

651,86 441,60 675,51 -127,32 5.705,11 

In
s
o
lv

e
n

te
s
 (

n
=

1
3

6
) 

Ativo total 999.412,00 834.798,00 727.504,00 194.929,00 2.670.504,00 

Passivo 
circulante 

938.891,00 633.215,00 933.785,10 31.340,00 4.655.585,00 

Passivo 
não 
circulante 

938.891,00 633.215,00 933.785,10 31.340,00 4.655.585,00 

Ativo 
circulante 

509.943,00 259.369,00 559.464,30 967,00 2.282.794,00 

Ativo não 
circulante 

489.469,00 348.737,00 380.891,00 51.980,00 2.007.470,00 

Lucro 
líquido 

-129.429,00 -76.190,00 221.864,90 -900.046,00 653.221,00 

Fluxo de 
caixa 
operacional 

565.921,00 186.880,00 863.777,50 -145.261,00 4.704.010,00 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

3.5.3 Dos dados utilizados para o teste do modelo de Ohlson 

 

São apresentadas a seguir as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

para os três anos conjuntamente, com exceção das dummies OENEG e INTWO 

(Tabela 13). 

Tabela 13 – Estatística escritiva das variáveis (solventes e insolventes) – 3 anos 

(n = 2196). 

Variáveis 
Média 

Desvio-
padrão 

Mediana 25% 75% 

SIZE 8,42 2,31 8,88 7,57 9,96 

TLTA 0,83 0,94 0,62 0,49 0,81 
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WCTA 0,04 0,53 0,09 -0,02 0,27 

NITA -0,02 0,30 0,02 -0,05 0,06 

FUTL 1,04 1,26 0,69 0,30 1,33 

CHIN 0,04 0,38 0,03 -0,05 0,16 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Embora não seja pressuposto da regressão logística que os dados sigam a uma 

distribuição normal, esses foram submetidos a um teste de normalidade, para que se 

pudesse determinar com segurança o teste estatístico apropriado para testar se as 

médias pertencem a grupos diferentes ou não. 

Para testar a normalidade de cada variável foi aplicado a cada uma dessas, 

para cada ano da amostra, o Teste de Shapiro-Wilk. O teste rejeitou a hipótese nula 

de que as variáveis seguem uma distribuição normal para todas as variáveis, exceto 

X4, a um nível de significância de pelo menos 5% (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Teste de Shapiro Wilk – Modelo de Ohlson 

 Variável Estatística (W) P-Valor 

A
n
o
 1

 (
n

=
7
5

2
) 

SIZE 0,83 p <0,001 

TLTA 0,48 p <0,001 

WCTA 0,54 p <0,001 

NITA 0,49 p <0,001 

FUTL 0,67 p <0,001 

CHIN 0,89 p <0,001 

A
n
o
 2

 (
n

=
7
2

2
) 

SIZE 0,82 p <0,001 

TLTA 0,47 p <0,001 

WCTA 0,59 p <0,001 

NITA 0,45 p <0,001 

FUTL 0,71 p <0,001 

CHIN 0,89 p <0,001 

A
n
o
 3

 (
n

=
6
9

3
) 

SIZE 0,82 p <0,001 

TLTA 0,46 p <0,001 

WCTA 0,65 p <0,001 

NITA 0,44 p <0,001 

FUTL 0,69 p <0,001 

CHIN 0,88 p <0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 
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Como o Teste de Shapiro-Wilk sugere que os dados não seguem uma 

distribuição normal, para testar se as médias dos grupos são diferentes, optou-se pela 

utilização do Teste de Mann-Whitney. Trata-se de um teste não paramétrico, ou seja, 

não tem como pressuposto que os dados sigam uma distribuição estatística de 

referência. No caso, a análise não é feita pela média, mas pela mediana, e o teste 

rejeitou a hipótese nula de que as medianas das variáveis são iguais para os grupos, 

exceto para a variável CHIN, a um nível de significância de pelo menos 5% (Tabela 

15). 

Tabela 15 – Mod. Ohlson –Teste de Mann-Whitney/variáveis do modelo de Ohlson 

Variável Estatística (W) P-Valor 

SIZE 344594 p < 0,001 

TLTA 446839 p < 0,001 

WCTA 125396 p < 0,001 

NITA 147101 p < 0,001 

FUTL 144562 p < 0,001 

CHIN 275602 0,876 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Com esse resultado é possível concluir que a variável CHIN não é uma boa 

variável para discriminar entre os grupos. 

Em seguida, para verificar se havia diferença entre os grupos, aplicou-se a 

Análise Multivariada de Variância (MANOVA). 

Na Tabela 16 podem ser observados os resultados com relação aos dados do 

primeiro ano. No caso, rejeitou-se a hipótese nula de que os grupos são 

estatisticamente iguais em função do conjunto de variáveis quantitativas, a um nível 

de significância de pelo menos 5%. 

Tabela 16 – Mod. Ohlson – Resultados da MANOVA 

Ano Wilk´s Lambda Chi-Quadrado P-Valor GL 

Ano 1 (n = 752) 0,82 149,62 p < 0,001 9 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Abaixo, seguem as tabelas com as matrizes de correlação dos dados (Tabela 

17):  

Tabela 17 – Mod. Ohlson – Matriz de correlação das variáveis 

  S I Z E T L T A W C T A C L C A N I T A F U T L C H I N 

A
n

o
 1

 

SIZE 1 , 0 0 0 , 1 2 - 0,11 0 , 0 6 - 0,07 - 0,03 - 0,20 

TLTA  1 , 0 0 - 0,78 0 , 5 3 - 0,37 - 0,26 0 , 0 2 
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WCTA   1 , 0 0 - 0,55 0 , 3 8 0 , 2 4 - 0,00 

CLCA    1 , 0 0 - 0,20 - 0,12 0 , 0 1 

NITA     1 , 0 0 0 , 1 9 - 0,02 

FUTL      1 , 0 0 - 0,01 

CHIN       1 , 0 0 

A
n

o
 2

 

SIZE 1 , 0 0 - 0,14 0 , 1 2 0 , 0 1 - 0,08 - 0,01 - 0,17 

TLTA  1 , 0 0 - 0,76 0 , 8 0 - 0,35 - 0,27 - 0,02 

WCTA   1 , 0 0 - 0,62 0 , 3 7 0 , 2 6 0 , 0 2 

CLCA    1 , 0 0 - 0,28 - 0,15 - 0,00 

NITA     1 , 0 0 0 , 1 9 - 0,02 

FUTL      1 , 0 0 0 , 0 3 

CHIN       1 , 0 0 

A
n

o
 3

 

SIZE 1 , 0 0 0 , 1 4 - 0,10 0 , 1 0 - 0,06 0 , 0 1 - 0,20 

TLTA  1 , 0 0 - 0,73 0 , 7 8 - 0,31 - 0,27 - 0,02 

WCTA   1 , 0 0 - 0,69 0 , 3 2 0 , 2 8 0 , 0 4 

CLCA    1 , 0 0 - 0,33 - 0,14 - 0,02 

NITA     1 , 0 0 0 , 1 9 - 0,01 

FUTL      1 , 0 0 0 , 0 1 

CHIN       1 , 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Abaixo podem ser verificadas as médias, ano a ano, para cada grupo: 

Tabela 18 – Modelo de Ohlson/estatística descritiva das variáveis (solventes) 

 Ano 1 (n=653) Ano 2 (n=625) Ano 3 (n=599) 

Variável Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio- 
padrão 

SIZE 8,31 2,30 8,33 2,28 8,37 2,22 

TLTA 0,76 0,94 0,74 0,87 0,71 0,80 

WCTA 0,09 0,46 0,10 0,43 0,11 0,40 

NITA -0,01 0,29 -0,01 0,29 -0,00 0,28 

FUTL 1,14 1,37 1,13 1,27 1,13 1,27 

CHIN 0,04 0,39 0,04 0,38 0,04 0,38 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Tabela 19 – Modelo de Ohlson/estatística descritiva das variáveis (insolventes) 

 Ano 1 (n=99) Ano 2 (n=97) Ano 3 (n=94) 
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Variável Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

Média 
Desvio-
padrão 

SIZE 8,91 2,65 8,99 2,55 9,02 2,47 

TLTA 1,60 1,27 1,37 1,09 1,19 0,92 

WCTA -0,55 1,09 -0,32 0,76 -0,19 0,50 

NITA -0,15 0,33 -0,12 0,33 -0,08 0,30 

FUTL 0,40 0,63 0,47 0,68 0,52 0,71 

CHIN 0,01 0,39 0,01 0,40 0,05 0,40 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Observa-se que, no grupo das insolventes, à medida que as médias se 

aproximam do momento do pedido de recuperação judicial, ou seja, quando se olha 

do Ano 3 para o Ano 1, que existe uma piora dos indicadores. 

 

3.5.4 Da presença de outliers 

 

As informações da Tabela 21 sugerem a presença de outliers na amostra. 

Dessa forma, foram gerados boxplots para cada uma das variáveis (Figura 2). 
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Figura 2 – Boxplot das variáveis de Ohlson 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

Os gráficos evidenciam a presença de outliers. Por essa razão, houve também 

o tratamento dos dados, com a sua winsonrização a 1%. 
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3.5.5 Do procedimento de aplicação do teste 

 

Como se constatou a presença de outliers na base de dados, optou-se por 

realizar dois testes distintos: um teste utilizando a base de dados sem tratamento, e 

um segundo, com a base tratada pela winsonrização a 1% das variáveis. 

Para a realização do teste do modelo, foram realizadas duas aplicações, uma 

para cada base de dados (tratada e não tratada). Sobre essas foram feitas três 

aplicações distintas do modelo, utilizando-se das mesmas variáveis para os três 

casos, que se distinguiram em razão da data do balanço empregado. 

Estss foram divididos em três grupos. Um com os indicadores calculados a 

partir das informações do balanço datado de 31 de dezembro, do ano anterior à data 

do evento; outro correspondente às informações extraídas do penúltimo balanço; e 

mais um referente ao antepenúltimo balanço. 

A distinção em base de dados e grupos têm por objetivo, para o presente 

estudo, verificar a acurácia do modelo em função da distância temporal entre a data 

da informação e a ocorrência do evento caracterizador da insolvência, bem como o 

efeito do tratamento dos dados sobre os resultados. 
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4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

4.1 APLICAÇÃO DO MODELO DE ALTMAN  

 

A aplicação do modelo de Altman estimou os seguintes coeficientes para as 

variáveis, com base nas observações referentes ao último balanço anterior ao pedido 

de recuperação judicial (Ano 1) (Tabela 20): 

Tabela 20 – Coeficientes dos estimadores de Altman (n=25) 

Indicador Composição do indicador Coeficientes 

X1w Capital de giro/ativo total 0,3433762 

X2w (Patrimônio líquido – capital social)/ativo total -0,2747943 

X3w EBIT/ativo total  -0,9787265 

X4w Patrimônio líquido/exigível total -2,2212893 

X5w Receita líquida/ativo total -0,2660490 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A prior de probabilidades estimada para os grupos é a seguinte: 

Tabela 21 – Prior de probabilidades dos grupos 

Grupo Prior 

Solventes 0.48 

Insolventes 0.52 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Os coeficientes dos discriminantes são distintos daqueles estimados no 

capítulo anterior, porém não houve alteração no prior de probabilidades. 

Como na análise discriminante não é possível estimar a significância dos 

coeficientes, somente o poder de discriminação da função discriminante e da 

relevância de cada uma das variáveis explicativas, por meio da estatística de Lambda-

Wilks, foi utilizada a Análise Multivariada de Variância (MANOVA), para testar o poder 

de discriminação do modelo. 

No caso, pelo teste Lambda de Wilks, aplicada para função discriminante 

obtida, verificou-se que a função consegue discriminar os grupos, rejeitando-se a 

hipótese nula de que a função discriminante não é discriminativa, a um nível de 

significância de pelo menos 5%, o que indica que o modelo encontrado é forte (Tabela 

22). 

Tabela 22 – Resultado da MANOVA 

Ano Wilk´s Lambda Chi-Quadrado P-Valor GL 
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Ano 1 (n = 25) 0,30231 25,524 p < 0,001 5 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A partir dos coeficientes foi possível calcular escores discriminantes para as 

observações da amostra, o que serviu para classificar as empresas dentro de cada 

grupo, a partir da obtenção do Z-Score de cada empresa. 

Inicialmente, fez-se a classificação das empresas que compuseram o Grupo de 

Treino, o qual se apresenta a seguir, por meio de uma matriz de acurácia: 

Tabela 23 – Mod. de Altman – Resultados do teste sobre o Grupo de Treino 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 12 1 

Solvente 1 11 

* As observações do grupo de treino se referem a 84,37% das observações do Ano 1 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

No caso, portanto, em relação ao resultado da Tabela 23, podem ser 

classificados os erros da seguinte forma: 

Tabela 24 – Mod. de Altman – Classificação dos erros do teste aplicado ao Grupo de Treino 
(Ano 1) 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 12 92,30 7,70 13 

Tipo II 11 91,67 8,33 12 

Total 23 92,00 8,00 25 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Observa-se, portanto, que o modelo classificou corretamente 23 empresas, o 

que resulta em um percentual de acurácia de 92%. No teste anterior, a acurácia 

também foi de 92%. Esse resultado é apenas um pouco inferior ao resultado obtido 

originalmente por Altman (1968), que ficou em 95%. 

Os erros Tipo I e Tipo II correspondem, respectivamente, em 8,33% e 7,70%, 

equivalentes ao resultado do teste sobre a base de dados não tratada. Da mesma 

forma, esses são próximos dos resultados do estudo original, que foram de 6% e 3%. 

Quando comparados aos resultados obtidos por Sanvicente e Minardi (1998), 

os resultados foram mais promissores. Naquele estudo, os autores reportam que o 

modelo fez a classificação correta em 80,20% dos casos, sendo 81,10% das 

empresas insolventes e 79,50% das empresas solventes (SANVICENTE; MINARDI, 

1998). 
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Comparado aos resultados obtidos por Altman, Baydia e Dias (1979), para a 

classificação a prior, os resultados também foram melhores. Naquele estudo, os 

autores reportam um percentual de erro Tipo I e II, respectivamente, de 13% e 11,40%, 

e uma acurácia total de 87,93%. 

A seguir, foi aplicado o modelo na classificação do Grupo de Teste referente às 

observações do primeiro ano anterior à data da insolvência, obtendo-se os seguintes 

resultados: 

Tabela 25 – Resultados do teste de predição do modelo de Altman para o ano 1 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 2 1 

Solvente 2 2 

* O Grupo de Teste contou com as observações remanescentes do Ano 1 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Nesse caso, o modelo classificou corretamente quatro empresas e errou na 

classificação de três, resultando em uma acurácia total de 42,86% (contra 57,14% do 

modelo com a base de dados não tratada), conforme demonstrado na Tabela 26 a 

seguir: 

Tabela 26 – Resumo dos erros (modelo de Altman) – Ano 1 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 2 66,67 33,33 3 

Tipo II 2 50,00 50,00 4 

Total 4 57,14 42,86 7 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A aplicação do modelo às observações do total de empresas da amostra, 

referentes ao penúltimo balanço anterior ao pedido de recuperação judicial, 

apresentou os seguintes resultados: 

Tabela 27 – Mod. Altman – Resultado do teste aplicado para as observações do Ano 2 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 12 4 

Solvente 3 13 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Na Tabela 28, a classificação dos erros para o teste: 
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Tabela 28 – Mod. Altman – Classificação dos erros do teste aplicado para as observações 

do Ano 2 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 12 75,00 25,00 16 

Tipo II 13 81,25 18,75 16 

Total 25 78,12 21,88 32 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A acurácia total do modelo para as observações referentes ao segundo ano 

anterior ao evento da insolvência, em teste de natureza preditivo, foi de 78,12% 

(contra 69,69% do mesmo período correspondente à base de dados não tratada). 

A eficácia do modelo foi inferior ao apresentado por Altman (1968), que obteve 

uma acurácia total de 83%, porém o percentual de erros Tipo I foi menor, uma vez que 

naquele estudo o autor reporta um percentual de 28%. 

Em comparação ao trabalho de Altman, Baydia e Dias (1979), os autores 

informam apenas que obtiveram, para o segundo ano, uma precisão global de 84,20%. 

Com relação às observações relativas ao terceiro balanço anterior ao pedido 

de recuperação judicial, a Tabela 29 apresenta os seguintes resultados: 

Tabela 29 – Mod. Altman – Resultado do teste aplicado para as observações do Ano 3 

 Grupo Previsto 

Grupo Atual Insolvente Solvente 

Insolvente 11 5 

Solvente 2 14 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Na Tabela 30, a classificação dos erros para o teste: 

Tabela 30 – Mod. Altman – Classificação dos erros do teste aplicado para as observações 
do Ano 3 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 11 68,75 31,25 16 

Tipo II 14 87,50 12,50 16 

Total 25 78,12 21,88 32 

Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

A acurácia total do modelo, para as observações referentes ao segundo ano 

anterior ao evento da insolvência, em teste de natureza preditiva, foi de 78,12% 

(contra 75% do mesmo período calculado sobre a base de dados não tratada). 

Sanvicente e Mainardi (1998) reportam uma acurácia total para o modelo de 59,50% 
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para o período relacionado ao terceiro ano anterior à data do evento de insolvência; 

enquanto Altman, Baydia e Dias (1979) relatam uma eficácia global de 77,80%. 

 

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO DE OHLSON 

 

A aplicação do modelo de Ohlson, que utiliza Regressão Logística (logit) para 

prever a probabilidade de uma entidade pertencer a um grupo de empresas específico 

(solventes e insolventes), estimou os coeficientes para as variáveis construídas a 

partir das informações econômico-financeiras do balanço imediatamente anterior ao 

pedido de recuperação judicial, conforme preconizado por Ohlson (1980) (Tabela 31). 

Posteriormente, este modelo foi utilizado para os testes sobre as bases de 

dados dos períodos anteriores e do Grupo de Teste do Ano 1. 

Tabela 31 – Mod. Ohlson – Resultado da regressão logística (n=394) 

Indicador Coeficientes Erro-padrão Estatística Z P-Valor 

Intercepto -2.00975 0.74015 -2.715 0.00662 ** 

SIZE 0.04195 0.07387 0.568 0.57016 

TLTA 0.80076 0.39148 2.045 0.04081 * 

WCTA -2.27212 0.73348 -3.098 0.00195 ** 

CLCA -0.20236 0.06221 -3.253 0.00114 ** 

OENEG -0.18335 0.61085 -0.300 0.76405  

NITA -0.72884 0.67614 -1.078 0.28107 

FUTL -0.65139 0.31305 -2.081 0.03745 * 

INTWO -0.07545 0.33846 -0.223 0.82359 

CHIN -0.20456 0.39304 -0.520 0.60274 

Desvio nulo 314,87 em 393 graus de liberdade 

Desvio residual 262,07 em 384 graus de liberdade 

AIC 282,07 

Número de iterações de Fisher 6 

** . * Significância estatística respectivamente para os níveis de 0,05 e 0,10 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

E os respectivos efeitos marginais: 

Tabela 32 – Efeitos marginais da regressão logística 

Variável Efeito Erro T-Valor P-Valor 

Intercepto -0,1654513 0,0658974 -2,5107413 0,0124579 

SIZE 0,0034531 0,0060956 0,5664915 0,5713906 

TLTA 0,0659223 0,0328175 2,0087566 0,0452625 

WCTA -0,1870511 0,0634351 -2,9487023 0,0033863 
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CLCA -0,0166589 0,0052632 -3,1651883 0,0016735 

OENEG -0,0142774 0,0446964 -0,3194308 0,7495735 

NITA -0,0600009 0,0554954 -1,0811863 0,2802928 

FUTL -0,0536254 0,0220173 -2,4356009 0,0153212 

INTWO -0,0062014 0,0278005 -0,2230680 0,8236012 

CHIN -0,0168406 0,0323473 -0,5206178 0,6029331 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Para avaliar a eficiência dos modelos foi realizado um teste explanatório, com 

a aplicação dos coeficientes sobre os dados do Grupo de Treino, que foram utilizados 

para o seu próprio cálculo; e, posteriormente, um segundo teste preditivo, para as 

observações do primeiro ano, sobre aquelas que não foram utilizadas para o cálculo. 

Como parâmetro para a classificação foi estabelecido um ponto de corte de 

0.50. Assim, se a probabilidade calculada para a observação fosse superior a 0.50, o 

modelo classificava a empresa como insolvente; do contrário, esse a considerava 

solvente. 

Para a equação obtida, o teste aplicado sobre o Grupo de Treino, com parte 

das observações do Ano 1, resultou em um percentual de acurácia de 87,56% 

(Tabelas 33 e 34): 

Tabela 33 – Mod. Ohlson – Resultado do teste aplicado ao Grupo de Treino (Ano 1) 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 8 46 

Solvente 3 337 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Tabela 34 – Mod. Ohlson – Classificação dos erros do teste aplicado ao Grupo de Treino (Ano 
1) 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 8 14,81 85,19 54 

Tipo II 337 99,11 0,89 340 

Total 345 87,56 12,44 394 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Para o Grupo de Teste (Ano 1), a acurácia na aplicação do modelo alcançou o 

percentual de 90,78% (Tabelas 35 e 36): 

Tabela 35 – Mod. Ohlson – Resultado do teste aplicado ao Grupo de Teste (Ano 1) 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 
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Insolvente 19 26 

Solvente 7 306 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Tabela 36 – Mod. Ohlson – Classificação dos erros do teste aplicado às observações do Ano 
1 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 19 42,22 57,78 45 

Tipo II 306 92,17 7,83 313 

Total 325 90,78 9,22 358 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Por não se ter encontrado nenhum estudo semelhante feito no Brasil, os 

resultados serão comparados apenas com os do estudo original (OHLSON, 1980). 

Para o Ano 2, o teste sobre os dados demonstrou uma acurácia de 86,75% 

(Tabelas 37 e 38): 

Tabela 37 – Mod. Ohlson – Resultado do teste aplicado (Ano 2) 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 18 79 

Solvente 8 617 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Tabela 38 – Mod. Ohlson – Classificação dos erros do teste aplicado (Ano 2) 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 18 18,55 81,45 97 

Tipo II 617 98,72 1,28 625 

Total 635 86,75 13,25 732 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Já para o Ano 3, obteve-se uma acurácia de 87,30%, para os testes realizados 

(Tabelas 39 e 40): 

Tabela 39 – Mod. Ohlson – Resultado do teste aplicado (Ano 3) 

 Grupo previsto 

Grupo atual Insolvente Solvente 

Insolvente 13 81 

Solvente 7 592 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

Tabela 40 – Mod. Ohlson – Classificação dos erros do teste aplicado (Ano 3) 

 Corretas Corretas (%) Erro (%) n 

Tipo I 13 13,83 86,17 94 
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Tipo II 592 98,83 1,17 599 

Total 605 87,30 12,70 693 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Ohlson (1980) criticou duramente a utilização da análise discriminante nos 

trabalhos anteriores ao seu, em razão dos dados utilizados nos estudos não 

atenderem aos pressupostos de validade daquela técnica estatística. 

Como seu objetivo era comparar os resultados obtidos em estudos anteriores 

à análise discriminante, com os seus resultados, conseguidos com a utilização da 

regressão logística, Ohlson esclarece que a única forma de comparar trabalhos que 

utilizaram metodologias diferentes, para dados de empresas distintas em períodos de 

tempos distintos, seria pela comparação do resultado da soma dos erros. 

Sua exposição de resultados, portanto, não apresenta seu percentual de 

acerto, mas o dos seus erros, e apenas para as observações referentes ao primeiro 

ano anterior à data do evento da insolvência. 

 

4.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS DOIS MODELOS 

 

O presente trabalho tinha por objetivo recalcular os estimadores dos modelos 

de Altman e de Ohlson para a realidade brasileira a partir da utilização de uma base 

de dados referentes a um período mais recente, e comparar a eficácia entre os dois 

modelos. 

Na Tabela 41 pode-se observar a comparação dos resultados dos dois 

modelos: 

Tabela 41 – Comparação dos resultados do Mod. Altman e do Mod. Ohlson (em %) 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Modelo T-I T-II Total T-I T-II Total T-I T-II Total 

Altman 33,30 50,00 42,86 43,75 12,50 30,31 31,25 18,75 25,00 

Ohlson 57,78 7,83 9,22 81,45  1,28 13,25 86,17  1,17 12,70 

Legenda: T-I: Tipo-I; T-II: Tipo-II 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Na Tabela 42 pode-se ver a comparação dos dois modelos sobre a base de 

dados tratada: 

Tabela 42 – Comparação dos resultados do Mod. Altman e do Mod. Ohlson sobre a base de 
dados tratada (em %) 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 
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Modelo T-I T-II Total T-I T-II Total T-I T-II Total 

Altman 33,30 50,00 42,86 25,00 18,75 21,88 31,25 12,50 21,88 

Ohlson 66,66 2,56 10,61 81,44  1,76 12,47 85,10 11,68 12,56 

Legenda: T-I: Tipo-I; T-II: Tipo-II 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Os resultados comparativos são semelhantes para os dois casos. 

Em relação ao Ano 1, o modelo de Ohlson foi o que apresentou melhor 

resultado em relação aos erros globais. Em relação ao Erro Tipo I, para o Ano 1, o 

modelo de Altman apresentou menor erro em classificar empresas insolventes como 

insolventes, e o modelo de Ohlson, por sua vez, menor Erro Tipo II, ou seja, errou 

menos ao classificar empresas solventes como solventes. Deve-se ressalvar, 

contudo, que a amostra utilizada para o teste do modelo de Altman para o Ano 1 era 

composta de apenas quatro empresas. 

Talvez essa seja a razão de se observar uma diminuição dos erros à medida 

que se olha para os outros dois anos, que contaram com uma amostra muito superior. 

Feita essa observação, verifica-se que quando se compara o erro global dos 

dois modelos para todos os três anos, o modelo de Ohlson é o que apresenta melhor 

resultado em todos os anos analisados. 

Porém, quando se analisa pelo tipo do erro, observa-se que o modelo de Altman 

é o que apresenta os menores valores de erro Tipo I para o Ano 2 e o Ano 3. O modelo 

de Ohlson, contudo, é o que apresenta menores taxas de erros Tipo II para todos os 

anos. 

Dessa forma, a escolha do modelo que deverá ser utilizado dependerá da 

finalidade da análise preditiva que está sendo feita, pois, enquanto o modelo de 

Altman rejeitará a hipótese nula de que a empresa é insolvente, quando essa for de 

fato insolvente, o modelo de Ohlson não a rejeitará na maior parte das vezes que essa 

for falsa. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho pretendeu testar a acurácia dos modelos estudados a fim 

de os comparar quanto à sua eficácia, quando calculados e testados sobre um 

conjunto de observações extraídas a partir de uma mesma base de dados, que se 

referia a um mesmo intervalo temporal; bem como atualizar os seus estimadores. 

Como se trata de dois métodos simples de serem utilizados, a partir das 

equações estimadas, acredita-se que os modelos poderão ser facilmente aplicados 

por peritos contábeis nomeados para atuar em processos de recuperação judicial, 

investidores em ações pessoas físicas e divisões de análise de crédito de empresas 

de pequeno e médio portes, que normalmente não contam com o conhecimento 

técnico, ou as informações necessárias, para realizarem análises mais complexas. 

No que concerne ao modelo de Altman, a função discriminante estimada a partir 

dos dados tratados é a seguinte: 

Z = 0,34X1 - 0,27X2 – 0,98X3 – 2,22X4 – 0,26X5 

 

Por sua vez, as zonas de classificação foram estimadas, conforme o Quadro 7: 

Quadro 7 – Modelo de Altman – Zonas de Classificação 

Classificação Score 

Insolvente Z > -0,1265 

Zona neutra -2,2912 ≤ Z ≤ -0,4324 

Solvente Z < -2,2912 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A partir da análise estatística descritiva dos dados pode-se verificar a 

procedência das críticas, normalmente relacionadas pela literatura, acerca da 

utilização da análise discriminante multivariada, para predição de falências, pois os 

dados não preencheram os pressupostos exigidos pela técnica, a saber: (i) que as 

variáveis explicativas seguissem uma distribuição normal univariada; (ii) que as 

variáveis explicativas seguissem uma distribuição normal multivariada; (iii) que as 

matrizes de variância-covariância fossem estatisticamente iguais entre os grupos; (iv) 

que houvesse ausência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas. 
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No caso, os dados analisados não preencheram nenhum dos requisitos 

exigidos, contudo, o Teste de Manova indicou que a função discriminante consegue 

discriminar os grupos. 

Contata-se, também, que a função discriminante apresentou uma taxa de 

acerto superior a 50% para todos os testes realizados: 

a)  92% para o teste explanatório realizado sobre as mesmas observações 

que serviram para o cálculo dos estimadores da função discriminante; 

b)  57,14% para o teste preditivo realizado sobre o restante das observações 

do Ano 1, que consistia no Grupo de Teste; 

c)  78,12% para o teste com as observações do Ano 2; 

d)  78,12% para o teste com as observações do Ano 3. 

No que se refere ao teste com o Modelo de Ohlson, a função logística obtida 

corresponde aos seguintes termos: 

𝑃(𝑥𝑖) =
1

1 + ⅇ−𝑂
 

 

Onde:  

O = -2,21 + 0,03SIZE + 1,19TLTA - 2,18WCTA – 0,24CLCA – 0,74ENEG – 1,78NITA 

– 0,57FUTL – 0,07INTWO – 0,28CHIN 

 

Os resultados obtidos também foram satisfatórios, reproduzindo percentuais de 

acurácia semelhantes aos verificados em outros estudos com o modelo, como se 

observa das taxas de acerto abaixo, calculadas a partir dos resultados dos testes 

sobre a base de dados tratada: 

a) 87,05% para o teste explanatório realizado sobre os dados que serviram 

para o cálculo do modelo; 

b) 89,38% para o teste preditivo com as observações referentes ao Ano 1; 

c) 87,53% para o teste realizado com as observações do Ano 2; 

d) 87,44% para o teste com as observações do Ano 3. 

Na comparação dos modelos, o modelo de Ohlson foi o que apresentou melhor 

resultado em relação aos erros Tipo I e Tipo II, quanto ao Ano 1. Entretanto, o teste 

com o modelo de Altman para o mesmo período pode ter sido prejudicado em razão 

da pequena quantidade de informações disponíveis para a análise. Enquanto o 
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modelo de Ohlson contou com 358 observações, o outro teste foi realizado apenas 

com sete observações. 

Quando se compara o erro global dos dois modelos para todos os três anos, o 

modelo de Ohlson foi o que apresentou os melhores resultados em todos os anos 

analisados. Entretanto, o modelo de Altman foi o que apresentou menores taxas de 

erro Tipo I para os Anos 2 e 3. Para o erro Tipo II, o modelo de Ohlson apresentou 

menores taxas de erros para os mesmos anos. 
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APÊNDICE A – Relação de empresas (modelo de Altman) 

 

Empresas insolventes Data do pedido de 
insolvência 

Empresa solvente 
correspondente 

Bardella 26/07/2019 Azevedo 

Eneva 09/12/2014 Renova 

Fertilizantes Heringer 04/02/2019 Nutriplant 

IGB S/A 28/04/2018 Positivo 

Inepar 01/09/2014 Kepler Weber 

João Fortes 27/04/2020 JHSF 

MMX Mineração 15/10/2014 Cia. Sid. Nacional 

Oi S/A 20/06/2016 TIM 

PDG Realt 22/02/2017 Cyrela Realt 

Pomifrutas 25/01/2018 SLC Agrícola 

Pet Manguinho 13/01/2013 Ultra 

Saraiva Livraria 23/11/2018 Via 

Tecnosolo 26/10/2012 Sondotécnica 

Teka 29/08/2012 Cia. Hering 

Viver 16/09/2016 Gafisa 

Wetzel S/A 03/02/2016 Tupy 
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APÊNDICE B – Relação de empresas (modelo de Ohlson) 

 

Empresas insolventes Data do pedido de insolvência 

Bardella 26/07/2019 

Eneva 09/12/2014 

Fertilizantes Heringer 04/02/2019 

IGB S/A 28/04/2018 

Inepar 01/09/2014 

João Fortes 27/04/2020 

MMX Mineração 15/10/2014 

Oi S/A 20/06/2016 

PDG Realt 22/02/2017 

Pomifrutas 25/01/2018 

Pet Manguinho 13/01/2013 

Saraiva Livraria 23/11/2018 

Tecnosolo 26/10/2012 

Teka 29/08/2012 

Viver 16/09/2016 

Wetzel S/A 03/02/2016 

 

Relação de empresas solventes 

Aeris Cr2 Gafisa Mitre Realty Taesa 

AES Brasil Cristal Agribrasil Metisa Taurus Armas 

Afluente T Cosan Generalshopp Multiplan Tecnisa 

Brasilagro Cosern Guararapes Nexpe Tegra Incorp 

Agrogalaxy Ctc S.A. Haga S/A Nordon Met Telebras 

Allied Cury S/A Helbor Nutriplant Tenda 

Alupar Cyrela Realt Hbr Realty Oceanpact Tim 

Lojas Marisa Desktopsigma Habitasul OSX Brasil Trisul 

Americanas Dexxos Par Iguatemi SA Planoeplano Tran Paulist 

Aliperti Direcional Inter SA Petrorio 3tentos 

Arezzo Co Dommo JHSF Part Portobello Ultrapar 

Aura 360 Aco Altona Kepler Weber Pratica Unipar 

Alphaville Ceee-T Kallas Rodobens Via 

Azevedo Engie Brasil Terrasantapa Rni Vittia 

Bardella Elektro Lavvi Petrorecsa Weg 

Brisanet Enauta Part Light S/A Rede Energia Wlm Ind Com 

BR Malls Par Energias BR Quero-Quero Renova  
BR Propert Energisa Le Biscuit Romi  
Const A Lind Energisa Mt Le Lis Blanc 3r Petroleum  
Cba Embpar S/A Log Com Prop Rossi Resid  

Ampla Energ 
Eqtl 
Maranhao Lojas Renner Grupo Sbf  

Cea Modas Eqtl Para Lupatech Sao Carlos  
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Coelba Equatorial 
Moura 
Dubeux Schulz  

Ceee-D Espacolaser 
Omegaenergi
a SLC Agricola  

Celpe Eternit Melnick Sansuy  

Grazziotin Even 
Magazine 
Luiza Boa Safra  

Celesc Eztec Mills Grupo Soma  

Coelce Unifique 
Minasmaquin
a Statkraft  

Comerc Metalfrio Menezes Cort Stara  
Copel Ger Paranap MRV Syn Prop Tec  

 

 

 

 

 

 


