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APLICAÇÃO DO TERMÔMETRO DE KANITZ A PARTIR DA EVIDENCIAÇÃO DE
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DE EMPRESAS LISTADAS NA
BM&FBOVESPA
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MARTINS, Marco Antônio dos Santos 2

Resumo: A crise na economia brasileira afetou a estrutura de capital de muitas
empresas, aumentando o endividamento e a capacidade de geração de caixa. O
mercado financeiro aumenta as preocupações com a insolvência. Este trabalho tem
por objetivo medir o nível de insolvência das empresas que integram o IBOVESPA
em 30 de junho de 2016. Para medir o nível de insolvência foi utilizado o
Termômetro de Kanitz. O resultado da análise demonstrou 94,553% da carteira do
IBOVESPA não apresentam risco de insolvência e 5,447% estão na zona de
penumbra do Termômetro de Kanitz.
Palavras-chave: Termômetro de Kanitz. Insolvência. Estrutura de capital.
Abstract: The crisis in the Brazilian economy affected the capital structure of many
companies, increasing debt/equity relation and cash generation capacity. The
financial market increases concerns about insolvency. The purpose of this paper is to
measure the level of insolvency of the companies that make up the IBOVESPA on
June 30, 2016. To measure the level of insolvency,was used the Kanitz
Thermometer. The results of the analysis showed 94.553% of the IBOVESPA
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portfolio do not present a risk of insolvency and 5.447% are in the penumbra zone of
the Kanitz Thermometer.
Keywords: Kanitz thermometer. Insolvency. Capital structure.
1 INTRODUÇÃO

O

quadro macroeconômico

brasileiro

influenciou

de forma bastante

significativa a estrutura de capital das empresas brasileiras nos últimos anos, sendo
marcado por um período de forte crescimento econômico combinado com queda nas
taxas de juros e um aumento na oferta de crédito por parte do mercado financeiro.
Tal situação, num primeiro momento levou as empresas a ampliar sua capacidade
produtiva, financiado preponderantemente através da alavancagem de sua estrutura
de capital com aumento do endividamento.
Todavia, as perspectivas de forte crescimento econômico vislumbrada entre
2009 e 2010 não acabaram por não se concretizar, com a deterioração das contas
públicas, a queda dos preços das commodities, a aceleração da inflação e os
sucessivos escândalos de corrupção acabaram por mergulhar o país num intenso,
longo e grave ciclo recessivo.
O elevado nível de alavancagem das empresas, um grande número de plano
de investimentos em fase de maturação, a queda da demanda, a aceleração
inflacionária e a alta das taxas juros, afetou dramaticamente o mercado de crédito e
muitas empresas, fazendo com que os últimos três anos fossem recordistas em
números de processos de recuperação judicial e falências. O ano de 2016, por
exemplo, encerrou com 1.863 pedidos de recuperação judicial, com um aumento de
44,8% em relação a 2015 e o maior resultado desde a entrada em vigor da Nova Lei
de Falências, em junho de 2005. Em 2015, foram 1.287 ocorrências e em 2014, 828
ocorrências. (VALOR ECONÔMICO, 2017).
Dentro dessa realidade, as análises de demonstrações contábeis e
financeiras tornam-se ferramentas cada vez mais importantes na tentativa de
evidenciar a situação econômica e financeira de uma empresa, visando reduzir o
grau de incerteza na avaliação da capacidade creditícia de uma empresa.
Os diversos índices utilizados nas análises são de grande importância para os
usuários das demonstrações, porém não são suficientes para determinar a real
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situação de uma empresa, visto que são compostos por diversas variáveis no
balanço, principalmente aquelas que envolvem prazos.
De acordo com Stüpp (2015), a previsão de insolvência busca uma
classificação mais confiável e objetiva, buscando identificar futuros problemas
financeiros, despertando o interesse de diversos usuários na análise das
demonstrações como: investidores, instituições de créditos, auditores, contadores,
administradores, acadêmicos e pesquisadores.
O tema sobre insolvência vem sendo estudado nas últimas décadas, neste
período surgiram diversas pesquisas, porém neste trabalho o foco está concentrado
em evidenciar os indicadores que serão utilizados para a aplicação equação de
Kanitz, que classifica as empresas através do termômetro de insolvência, também
criado por Stephen Kanitz.
Assim, o Termômetro de Kanitz é um instrumento utilizado para prever a
possibilidade de falência de empresas. A sua utilização tem sido, via de regra,
relativa a empresas isoladas. Procura-se analisar se determinada empresa tem
possibilidade ou não de falir, principalmente a curto prazo. Em seu estudo, Stephen
Charles

Kanitz analisou

aproximadamente

5.000 demonstrações

contábeis de

empresas brasileiras. Após o estudo, ele escolheu aleatoriamente 21 empresas, que
haviam falido entre 1972 e 1974, e analisou os balanços referentes aos dois anos
anteriores a falência. Utilizou, como grupo de controle, também de forma aleatória,
21 demonstrações contábeis, referentes aos mesmos anos, de empresas que não
faliram. (KANITZ, 1976).
Inúmeros estudos já foram realizados em diferentes épocas sobre a
aplicabilidade do termômetro de Kanitz como indicador de previsão de falências,
dentre eles destacamos o de Salatiel Junior Alves de Carvalho, denominado: À
caminho da falência (2003); José A. Moura Aranha, Oduvaldo da Silva Lins
Filho; Modelos de previsão de insolvências: o termômetro de Kanitz na avaliação de
empresas do setor de aviação comercial (2005); Isabelle Carlos Campos Rezende,
Thalita Xismy Tavares de Farias e Alan Santos de Oliveira; Aplicação dos modelos
de Elizabetsky e Kanitz na previsão de falência: um estudo descritivo das melhores e
maiores empresas por setor listadas na Revista Exame em 2010 (2013). Alana
Larissa da Silva Gomes, Jullyermenson da Costa Andrade, Josevaldo Amaral de
Sousa Liêda, Amaral de Souza Manoel Pereira da Rocha Neto. Integrando o
termômetro de Kanitz e o modelo dinâmico de Fleuriet (2015). Estes trabalhos
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representam aplicações empíricas do Termômetro de Kanitz, apresentando
resultados que caracterizam que esta ferramenta ainda é importante como
instrumento para prever falências, com resultados robustos.
Assim, o presente artigo tem por objetivo testar termômetro de Kanitz em uma
amostra de empresas representada pela carteira do Índice Bovespa, principal
medidor do mercado de ações brasileiro, tomando-se os balanços semestrais
divulgados pelas empresas, buscando investigar a posição atual das empresas
representativas do mercado de ações brasileiro em termos de qualidade de crédito,
no momento em que o Brasil passa por uma profunda crise econômica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Aspecto de maior relevância nesta pesquisa é destacar índices através das
demonstrações contábeis, que serão utilizados para a aplicação da equação do
Termômetro de Kanitz. Portanto a fundamentação teórica do trabalho foi dividida em
quatro tópicos: As demonstrações contábeis serão brevemente descritas, pois é a
base sobre a qual são realizadas as análises de balanços. As análises horizontais e
verticais serão explanadas em virtude da importância de ambas para uma boa
análise. Os indicadores econômicos e financeiros (liquidez, rentabilidade e
endividamento) são essenciais e fundamentais, pois fazem parte da equação de
Kanitz. A teoria sobre insolvência foi toda estruturada e fundamentada através das
definições de diversos autores e o Modelo de Insolvência de Kanitz apresentará a
parte teórica do estudo realizado pelo autor.

2.1 Demonstrações Contábeis

Segundo Iudícibus (2009) as demonstrações contábeis são relatórios que
expõe resumidamente e de forma ordenada os principais fatos registrados pela
contabilidade em determinado período. Entre os relatórios contábeis, ele classifica
como as mais importantes, as demonstrações financeiras, terminologia utilizada pela
lei das S.A, ou demonstrações contábeis, terminologia preferida dos contadores. As
demonstrações financeiras e/ou contábeis são elaboradas com base na escrituração
contábil.
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As estruturas das demonstrações estão basicamente divididas em Balanço
Patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Os itens que compõe o
balanço patrimonial são o ativo, passivo e patrimônio líquido, divididos por grupo de
contas, e a demonstração do resultado do exercício tem sua base composta por
receitas, despesas, custos resultando no lucro líquido.
Conforme Braga (2012) a análise das demonstrações deve ser orientada em
função dos objetivos do analista, dependendo da finalidade, os exames podem ter
maior ou menor profundidade. O autor destaca que nas literaturas sobre análise, são
citados quatro métodos principais no exame analítico das demonstrações, são eles:
diferenças absolutas (ou análise de usos e fontes), percentagens horizontais (ou
análise por números-índices) percentagens verticais (ou análise da estrutura) e
quocientes (ou índices).

2.1.1 Índices de Liquidez

Os índices de liquidez apontam a capacidade que uma empresa tem para
realizar seus pagamentos. Os índices de grau de endividamento apontam o nível
que uma empresa tem de dívidas. Os índices de rentabilidade por sua vez avaliam o
desempenho econômico e financeiro da empresa.
Liquidez Imediata: é o valor disponível imediato para saldar as dívidas de
curto prazo. O quociente de liquidez imediata é o valor total das disponibilidades
dividido pelo total do passivo circulante. Segundo Iudícibus (2009) essa comparação
seria mais correta se fosse apenas considerado os valores presentes de tais
vencimentos, visto que, no total do passivo circulante, embora de curto prazo as
dívidas vençam em até 365 dias.
Liquidez Corrente: para descobrir o quociente da liquidez corrente, dividimos
a soma do valor total do ativo circulante pela soma total do passivo circulante. O fato
de utilizarmos o valor total do ativo circulante pode enfraquecer este índice, visto
que, para o cálculo é considerado o valor dos estoques, onde existe o risco de
deterioração, incerteza da venda e até mesmo a manipulação dos valores. Outro
contraponto que deve ser observado neste índice são os valores que compõe o ativo
circulante e o passivo circulante, pois em ambos existem valores que envolvem
vários prazos diferentes, tanto nos vencimentos de obrigações quanto nos
recebimentos de direito.
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Liquidez Seca: este índice permite uma avaliação conservadora da situação
de liquidez da empresa analisada. Este quociente considera o valor total do ativo
circulante menos o valor de estoque dividido pelo valor total do passivo circulante.
Embora o cálculo deste índice desconsiderar o valor de estoques, ainda existe a
incerteza quanto aos valores do ativo circulante e passivo circulante em função
também dos diversos prazos de recebimentos e pagamentos.
Liquidez Geral: este quociente detecta em longo prazo a saúde financeira de
uma empresa. Como nos índices citados anteriormente, a liquidez geral também
esta propensa aos problemas em relação aos prazos, a não ser que cada conta seja
devidamente analisada. Segundo Iudícibus (2009) os prazos de liquidação do
passivo e de recebimentos do ativo são os mais diferenciados possíveis, ainda mais
que os ativos e passivos não circulantes são considerados para o cálculo. Para obter
este índice é preciso somar os valores de ativo circulante e realizável a longo prazo
e dividi-los pela soma dos valores de passivo circulante e exigível a longo prazo.
Iudícibus (2009) destaca ainda que durante a análise destes índices é muito
importante associarmos os vários quocientes de liquidez entre si.

2.1.2 Índices de Endividamento

Conforme Iudícibus (2009) os índices de endividamento relacionam as fontes
de fundos entre si, para retratar a posição relativa do capital próprio em relação ao
capital de terceiros. Estes quocientes indicam a dependência que uma empresa tem
em relação ao capital de terceiros.
Participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais: este quociente
é o resultado do valor de exigível total dividido pela soma de exigível total e
patrimônio líquido, representa o percentual do ativo total financiado com capitais de
terceiros. Quando evidenciado em longo prazo, o percentual de capitais de terceiros
sobre os fundos totais não pode ser muito grande, pois as despesas financeiras
podem sofrer um aumento que poderá vir a deteriorar a posição de rentabilidade da
empresa. De acordo com Iudícibus (2009), esta situação dependera muito da taxa
de retorno ganho no giro do ativo, através dos recursos tomados por empréstimos
em relação à taxa das despesas financeiras sobre o endividamento.
O índice que evidencia a dependência de recursos de terceiros é o quociente
que resulta da divisão do valor de exigível total pelo valor do patrimônio líquido.
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Empresas que vieram a falir demonstraram este quociente maior que um durante um
longo tempo, ou seja, utilizavam um alto índice de capitais de terceiros.
O quociente que resulta da divisão do valor do passivo circulante pelo valor
de exigível total, demonstra a parcela que vencerá em curto prazo e a composição
do endividamento total. Iudícibus (2009) orienta que uma empresa em franca
expansão deve procurar financiar-se com endividamento em longo prazo, ganhando
capacidade operacional para a amortização das dívidas.
O índice de imobilização do patrimônio líquido evidencia quanto do ativo
imobilizado, intangível e investimentos é financiado pelo patrimônio líquido e qual a
dependência se maior ou menor em relação aos recursos de terceiros para a
manutenção de seus negócios. Já o índice de composição do endividamento
demonstra a política adotada para a captação dos recursos de terceiros, ou seja,
com esse índice é possível determinar se uma empresa concentra seu
endividamento a curto ou longo prazo.

2.1.3 Índices de Rentabilidade

Os índices de rentabilidade evidenciam quanto do capital investido se torna
rentável. A taxa de retorno de investimento que é o valor do lucro líquido dividido
pelo ativo total médio vezes cem, mostra o poder de ganho da empresa, ou seja,
quanto a empresa obteve de retorno em relação aos totais investidos. Através deste
índice pode-se determinar o payback para saber em quanto tempo será necessário
para recuperar o valor investido.
A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é a divisão do lucro líquido pelo
patrimônio líquido médio vezes cem onde a remuneração dos capitais próprios
investidos na empresa é medida, em resumo quanto do lucro líquido foi adicionado
ao patrimônio líquido. A utilização deste índice também evidencia qual o ganho que
se tem para cada real investido, o payback, além de expressar os resultados em
benefícios dos sócios/acionistas. Segundo Iudícibus (2009) existem mais uma
maneira de realizar o cálculo deste índice, dividindo a taxa de retorno sobre o ativo
pela porcentagem do ativo financiada pelo patrimônio líquido.
De acordo com Martins, Diniz e Miranda (2012) o índice de rentabilidade do
patrimônio líquido é o importante dos indicadores de rentabilidade, pois demonstram
a capacidade da empresa de remunerar o capital que foi investido pelos
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sócio/acionistas, porque quem remunera bem esse capital cumpriu seu papel, para
com os que investiram, portanto o mais relevante é o lucro líquido, que é o que
sobra para os sócios/acionistas.
Outro índice de grande importância para evidenciar o retorno sobre
investimento é o giro do ativo, o qual conforme Iudícibus (2009) podemos calcular
das seguintes formas: dividir as receitas operacionais líquidas pelo valor do ativo
operacional médio, para obter o giro do ativo operacional, ou dividir as receitas
líquidas pelo valor do ativo total médio.
Após destacar as Demonstrações Contábeis, as análises vertical e horizontal,
os índices de liquidez, de endividamento e de rentabilidade, a seguir será tratada a
parte teórica sobre insolvência, que está dividida em: insolvência, definição de
insolvência e equação e Termômetro de Insolvência de Kanitz.

2.2 Insolvência

Nas obras que tratam sobre insolvência, o termo falência e insolvência são
sinônimos, porém de acordo com Stüpp (2015) é importante citar de forma correta a
compreensão e estabelecimento deste fenômeno. Logo segundo Lopes e Iudícibus
(2012) insolvência é definida como uma situação em que a empresa torna-se
incapaz de cumprir determinados compromissos, enquanto a falência são
procedimentos empreendidos sob leis falimentares em que a empresa esta inapta a
entrar em acordo com seus credores ou até mesmo quitar suas dívidas com eles,
sem que a justiça interfira. Definidos o que são falência e insolvência, a seguir
aprofundaremos a definição do termo insolvência baseada na literatura.

2.2.1 Definição de Insolvência

Para Altman e Hotchkiss (2006) os fracassos empresariais têm sido definidos
por diversos conceitos, buscando caracterizar o problema. Dos vários conceitos
existentes, quatro deles são recorrentes na literatura: insuficiência, default,
insolvência e falência. Abaixo segue os conceitos apresentados por Altman e
Hotchkiss:
Insuficiência: pelo critério econômico, equivale a taxas de retorno de
investimento significativas e continuamente mais baixas em comparação a outras de
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similar investimento. Consequentemente, as receitas são insuficientes para cobrir os
custos. Os autores destacam que uma empresa pode permanecer com insuficiência
econômica por muitos anos.
Default: ocorre quando o credor viola a clausula contratual passível de ação
legal. Os autores classificam os covenants de um empréstimo como exemplo de
default. De acordo com os autores, são raras às vezes em que essas violações
levam a falência. Por outro lado, a falta de pagamento de um empréstimo,
geralmente com juros periódicos, tem maior chance de ter reconhecimento como um
default legal.
Insolvência: é caracterizado pela falta de liquidez ou o não cumprimento de
uma obrigação. Pode ser uma condição temporária. Os autores chamam a atenção
para o fato de que a insolvência no sentido falência demonstra uma situação muito
mais critica e indica uma condição crônica e não temporária. A insolvência, no
sentido de falência é caracterizada pelo passivo a descoberto.
Falência: conforme os autores, um tipo de falência que pode ser
caracterizada pela insolvência, dada a posição patrimonial. Um segundo tipo de
falência é a formalização da declaração junto a justiça, buscando a liquidação da
empresa ou apresentando um programa de recuperação judicial.
Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), uma empresa passa a sofrer por
dificuldades financeiras quando os fluxos de caixa gerados são insuficientes para
cobrir as obrigações correntes, levando a empresa a tomar providencias corretivas.
Eles definem dificuldades financeiras ao conceito de insolvência. Para os autores a
definição de insolvência apresenta dois aspectos gerais, de saldos e fluxos, sendo
que, a insolvência associada a saldos ocorre quando a empresa está com o seu
patrimônio líquido negativo, ou seja, os valores de ativos estão menores do que os
valores das dívidas.

A insolvência associada a fluxos acontece quando não há

recursos gerados pelas operações suficientes para cobrir as custos e despesas
correntes, é a incapacidade do pagamento de dívidas.
De acordo com Mário e Aquino (2012), uma empresa entra em situação de
insolvência quando um pagamento não ocorre, logo ela está impossibilitada de
cumprir determinado compromisso. Os autores definem insolvência como um estado
temporário ou permanente em que uma empresa se encontra.
Mendes (2014) afirma que uma empresa encontra-se em situação de
insolvência quando o seu fluxo de caixa gerado é insuficiente para cobrir suas
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despesas e custos operacionais. São diversos os eventos que caracterizam uma
empresa em dificuldades financeiras, porém os autores citados dão ênfase a fatos
de maior importância, como os prejuízos, fechamento de fábricas, demissão de
funcionários, redução de dividendos, renuncia de presidentes e a queda do valor das
ações.
Conforme Martins, Diniz e Miranda (2012) o pioneiro do estudo sobre
insolvência no Brasil, foi Stephen C. Kanitz que na década de 1970 se dedicou ao
estudo sobre o assunto no qual criou uma equação que se aplica a determinados
indicadores e evidencia se a empresa é ou não solvente. A seguir serão descritos os
principais pontos sobre o estudo de Kanitz.

2.2.2 Equação e termômetro de insolvência de Kanitz

Stephen C. Kanitz é Bacharel em Contabilidade pela USP, mestre em
Administração pela Harvard Business School e é um precursor na análise de risco
de crédito quando no ano de 1974, foi publicado seu artigo, no qual ele descreve em
detalhes quais são os indicadores mais importantes no momento da análise de uma
demonstração financeira/contábil. Durante o seu estudo, Kanitz descobriu que
alguns indicadores eram mais ou menos precisos no momento de avaliar a saúde
financeira de uma empresa. Na época havia uma dificuldade enorme em identificar
quais empresas sofriam o risco eminente de falência ou pedido de concordata.
Segundo Kanitz (1974), as instituições bancárias tinham um enorme desafio na
análise de balanços para a concessão de créditos solicitados por empresas.
De acordo com Kanitz (1978) no ano de 1971 uma empresa revendedora de
automóveis solicitou a um banco paulista um financiamento, após uma exaustiva
análise de seu desempenho e apesar de seu balanço apresentar alguns pontos
negativos, a empresa foi considerada boa e recebeu parecer favorável dos analistas
financeiros do banco. Seis meses depois a concessionária entrou com um pedido de
concordata.
Kanitz (1978) destaca em seu estudo que é impossível prever com 100% de
segurança qual empresa poderá vir a sofrer falência, porém é possível determinar
quais têm dificuldades que possam vir a sofrer uma iminente falência em um futuro
próximo. Para facilitar essa identificação é preciso utilizar o fator de insolvência, mas
71

ASSIS, L. M.; MARTINS, M. A. dos S. Aplicação do termômetro de Kanitz a partir da evidenciação de
indicadores econômico-financeiros de empresas listadas na BM&FBOVESPA. RGSN - Revista
Gestão, Sustentabilidade e Negócios, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 62-80, jun. 2017.

Kanitz ressalta que uma empresa bem administrada pode se recuperar de uma
situação financeira difícil.
Durante o estudo de Kanitz (1978) centenas de empresas que faliram ou
pediram concordata foram analisadas e p autor concluiu que os sintomas de falência
ou concordata surgem muito antes de ocorrerem de fato e que os indicadores de
liquidez muito usados na época para ceder créditos não são seguros a ponto de
garantir que uma empresa seja totalmente solvente. Logo alguns destes itens foram
utilizados na seguinte equação:

K = 0,05*X1 + 1,65*X2 + 3,35*X3 – 1,06*X4 – 0,33*X5
Onde:
X1 = é o índice de rentabilidade do patrimônio líquido;
X2 = índice de liquidez geral;
X3 = índice de liquidez seca,
X4 = índice de liquidez corrente
X5 = índice de grau de endividamento.

Nos índices foram usadas as seguintes relações:
Rentabilidade

do

Patrimônio é

igual

ao Lucro

Líquido dividido

pelo Patrimônio Líquido;
Liquidez Geral é igual ao somatório do Ativo Circulante e do Ativo Realizável
a Longo Prazo dividido pelo somatório do Passivo Circulante e do Passivo Exigível a
Longo Prazo;
Liquidez Seca é igual ao valor do Ativo Circulante menos o valor dos
Estoques dividido pelo Passivo Circulante;
Liquidez Corrente é igual ao valor do Ativo Circulante dividido pelo valor do
Passivo Circulante;
Grau de Endividamento é igual ao somatório do Passivo Circulante e do
Passivo Exigível a Longo Prazo dividido pelo Patrimônio Líquido.
De acordo com Kanitz (1978) se, após a aplicação da fórmula, o resultado (K)
se situar abaixo de - 3, indica que a empresa se encontra numa situação que poderá
levá-la a falência. Evidentemente, quanto menor este valor, mais próximo da falência
estará a empresa.
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Do mesmo modo, se a empresa se encontrar em relação ao termômetro com
um valor acima de zero, não haverá razão para a administração se preocupar,
principalmente à medida que melhora a posição da empresa no termômetro.
Se ela se situar entre zero e - 3, temos o que o Kanitz chama de penumbra,
ou seja, uma posição que demanda certa cautela. A penumbra funciona, por
conseguinte, como um alerta.
Se o fator resultar num valor entre 0 e +7, considera-se que a empresa se
situa na faixa de solvência. As empresas inseridas dentro desses limites são as que
apresentam as menores probabilidades de falência, e elas se reduzem quanto mais
elevado se apresentar o fator calculado.
Conforme os resultados encontrados por Kanitz e de acordo com Stüpp
(2015) o fator de insolvência é medido por meio de uma escala que Kanitz
denominou de termômetro de insolvência, no qual as empresas que apresentaram
resultados com fatores acima de zero foram consideradas solventes, as que
apresentaram de zero a menos três foram consideradas em situação de penumbra
existe certa incerteza, e as que apresentaram fatores abaixo de menos três foram
classificadas como insolventes.

3 METODOLOGIA

Segundo Rodrigues (2006) método científico caracteriza-se como um
conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o
conhecimento. Parao alcançar os objetivos deste estudo foi feita pesquisa descritiva
com as empresas componentes da carteira do Ibovespa.
Para Gil (2010) esse tipo de pesquisa descreve características de
determinada população ou estabelecimento de relações entre variáveis. No que se
refere aos procedimentos trata-se de pesquisa bibliográfica e documental. A
pesquisa bibliográfica é baseada em livros, revistas, teses, dissertações, consultas
na internet (GIL, 2010). Enquanto a pesquisa documental, segundo Gil (2010, p. 45)
“vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico ou que ainda
podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.”
Quanto à abordagem trata-se de pesquisa quantitativa, visto que se
caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos tanto na coleta quanto no
tratamento dos dados. Seu objetivo é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já
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que os resultados são mais concretos e, consequentemente, menos passíveis de
erros de interpretação (FONSECA, 2006).
Para testar a qualidade de crédito do mercado de ações brasileiro, a amostra
selecionada pelas empresas componentes do IBOVESPA.
O Ibovespa - Índice Bovespa é o principal índice de ações da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA). Este índice tem
por objetivo refletir o desempenho médio das cotações das ações mais negociadas e
mais representativas do mercado acionário brasileiro.
A carteira teórica de ativos do Ibovespa é composta de ações e units de
ações de companhias listadas na BM&FBOVESPA. Para compor o Ibovespa, as
ações e units de ações devem atender aos seguintes critérios de inclusão:
a) Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 (três)
carteiras teóricas anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade
(IN), representem em conjunto 85% (oitenta e cinco por cento) do somatório total
desses indicadores;
b) Ter estado presente em, ao menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos
pregões realizados no período de vigência das 3 (três) carteiras teórica anteriores;
c) Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1%
(zero vírgula um por cento), no mercado a vista (lote-padrão), no período de vigência
das 3 (três) carteiras anteriores;
d) Não ser classificado como ativo penny stock, cujo valor médio ponderado
durante

a

vigência

da

carteira

teórica

anterior

ao

rebalanceamento,

desconsiderando-se o último dia desse período, tenha sido inferior a R$ 1,00 (um
real);
Para que sua representatividade se mantenha ao longo do tempo, a
composição da carteira teórica do Ibovespa é reavaliada a cada 4 (quatro) meses.
No Ibovespa, os ativos são ponderados pelo valor de mercado do free
float (ativos que se encontram em circulação) da espécie pertencente à carteira, com
limite de participação baseado na liquidez. (BM&F Bovespa).
Após a seleção da carteira do IBOVESPA foram levantados os dados
contábeis e os respectivos índices de retorno do patrimônio líquido, liquidez e
endividamento das empresas, tendo como data base 30 de junho de 2016.
A seguir foi calculado para cada uma das empresas componentes dos
IBOVESPA a Termômetro de Kanitz.
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4 APLICAÇÃO DO TERMÔMETRO DE KANITZ E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para calcular os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido, liquidez geral, liquidez seca e corrente e o índice de
endividamento do patrimônio líquido foi utilizado o banco de dados da Economatica System.
O Quadro apresenta os indicadores e o cálculo do Termomêtro de Kanitz para as ações componentes do IBOVESPA.
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Fonte: Elaborado pelos autores. Economática System
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A análise do cálculo do Termômetro de Kanitz para as empresas
componentes da carteira do IBOVESPA demonstra que 94,553% do IBOVESPA
possui um indicador acima de zero, portando, de acordo com Kanitz (1978) possui
baixo risco de 5,447% estão na zona de penumbra do termômetro, portanto
merecem um acompanhamento mais próximo. A amostra de empresas componentes
do IBOVESPA não foi encontrada nenhuma empresa com risco de insolvência pelo
termômetro de Kanitz.
De outro lado, 17,219% das empresas que compõe o IBOVESPA possui um
Termômetro de Kanitz superior a 7,0, representando 14 das 59 ações que compõe o
IBOVESPA.
Em linhas gerais, tomando-se por base o Termômetro de Kanitz é possível
contatar que as empresas integrantes do IBOVESPA, mais representativas no
mercado vem enfrentando a crise econômica de forma satisfatória e que na posição
de 30 de junho de 2016, não apresentavam riscos elevados de insolvência.
A seguir o quadro da Estatística Descritiva calculado para o Termômetro de
Kanitz da amostra da carteira do IBOVESPA.

Fonte: Elaborado pelos autores

Pelos resultados gerados a partir da estatística descritiva é possível obsrvar
que a média do Termômetro de Kanitz é de 5,02, com a mediana ficando em 4,42.
De outro lado, o desvio padrão da amostra é elevado, ficando em 4,42.
A distribuição apresenta um elevado grau de assimetria, que ficou 2,79, fato
que também se refere em relação à amplitude que ficou em 31,99.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O agravamento da crise econômica brasileira tem afetado muito as empresas,
levando a deterioração de sua estrutura de capital, levando, em muitos casos, a
situações graves de inadimplência e até insolvência. Os investidores que aplicam
seus recursos em bolsas de valores estão mais acostumados a enfrentar os riscos
de mercado, no entanto, a possibilidade da deterioração da estrutura de capital das
empresas tem imposto mais um componente de risco para os investidores em bolsa
de valores.
Este trabalho teve por objetivo aplicar o Termômetro de Kanitz para medir a
possibilidade de insolvência das ações componentes do IBOVESPA, concluindo que
pela ótica do Termômetro de Kanitz a esmagadora maioria das empresas
componentes do IBOVESPA (94,553% do total da carteira do IBOVESPA) não estão
sujeitas a possibilidade de inadimplência. Já uma pequena parte 5,447% estão no
que o Termômetro de Kanitz denomina como “zona de penumbra”, merecendo um
acompanhamento mais sistemático.
Tomando por base as análises aqui efetuadas, é possível inferir que as
grandes empresas com ações negociadas em bolsa de valores possuem uma
gestão de estrutura de capital mais eficaz, resistindo de forma mais robusta a crise
no mercado financeiro.
De outro lado, é possível ainda inferir que os índices de mercado são
resultado das preferências dos investidores, ou seja, a carteira de mercado é
composta pelas ações mais negociadas no mercado, ponderada pelo seu tamanho,
podendo sinalizar que o investidor em ações tem preferência por companhias mais
robustas em termos porte e de gestão financeira.
Em termos de limitações e sugestões para trabalhos futuros poderia se
estudar a evolução do Termômetro de Kanitz em vários momentos do IBOVESPA,
bem como monitorar a evolução deste indicador com os resultados de 31 dezembro
de 2016, período que captura os piores momentos da crise econômica.
Outro trabalho que poderia complementar a pesquisa seria a ponderação do
Termômetro de Kanitz com os Ratings fornecidos pelas principais agências de
ratings, quando poderia se observar possíveis correlações.
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Em síntese, mesmo tendo atingido os objetivos propostos o trabalho não tem
a pretensão de ser definitivo em um assunto tão complexo como a previsão de
insolvência, representando uma contribuição para se continuar as pesquisas
empíricas para melhor prever a insolvência das empresas e suas consequências
para os financiadores.
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