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RESUMO 

A literatura a respeito de métodos de análise de indicadores contábeis e financeiros 

empresariais e modelos de análise de crédito é vasta, e dentre os métodos de classificação de 

risco de crédito, encontra-se o modelo de classificação de ratings, através do qual as 

instituições classificam seus clientes em função de seu risco. Entretanto, os modelos clássicos 

de modelagem de risco de crédito se utilizam de técnicas estatísticas amplamente difundidas, 

como é o caso da regressão linear simples, método dos mínimos quadrados, entre outras. A 

regressão quantílica, estudada em difundida por Koenker e Basset (1978) tem como principal 

característica analisar a amostra através da mediana, e permitir a análise de subpopulações 

através dos quantis da amostra, o que permite realizar inferências mais específicas, de acordo 

com as necessidades do estudo. Nos últimos anos a preocupação com questões sociais e 

ambientais tem se tornado cada vez mais presente, tanto no meio prático quanto no meio 

acadêmico e na sociedade de maneira geral, o que traz à tona a ideia de incluir a análise de 

indicadores sócio ambientais na análise de crédito, como já foi proposto em estudos 

anteriores. No entanto, a utilização, de forma combinada, de indicadores econômicos, 

financeiros, sociais e ambientais, aliada à regressão quantílica, é uma proposta inovadora, e o 

mote deste estudo acadêmico. Este trabalho exploratório, de natureza descritiva, objetiva 

verificar a possível contribuição da inclusão de variáveis sócio ambientais, aliada à utilização 

da regressão quantílica, para classificação de ratings e, consequentemente, previsão de 

default. Para cumprir tal objetivo foi desenvolvido um banco de dados em painel, com um 

total de 561 observações, formado por dados de empresas de capital aberto, seus ratings, 

indicadores econômicos, financeiros, sociais e ambientais, dos anos de 2007 a 2012. Com a 

utilização da regressão quantílica foi possível inferir que as variáveis sócio ambientais são 

relevantes para a classificação de ratings e, consequentemente, para a previsão de default. 

 

Palavras Chave: Rating, Regressão Quantílica, Default, Sustentabilidade, Análise de Crédito, 

Indicadores Sócio Ambientais, Indicadores Econômico Financeiros. 
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ABSTRACT 

The literature on analytical methods of accounting and corporate financial analysis models 

and credit indicators is large, and among the methods of credit risk classification is the 

classification model ratings, through which institutions classifies customers according to their 

risk. However, the classical models of modeling credit risk using statistical techniques widely 

disseminated, as is the case of simple linear regression, the least squares method, among 

others. The quantile regression, evaluated in disseminated by Koenker and Basset (1978) has 

it as a main characteristic, analyzing the sample by the median and allow the analysis of 

subpopulations through the quantiles of the sample, which allows more specific inferences in 

according to the needs of the study. In recent years the concern with social and environmental 

issues have become increasing present in both the practical means and academia and in 

society in general, which brings up the idea of including the analysis of social indicators in 

environmental analysis credit, as already proposed in previous studies. However, the 

combined use of economic, financial, social and environmental indicators, together with 

quantile regression, is an innovative proposal, and the subject of this academic study. This 

work is an exploratory and descriptive study, objective verify the possible contribution of the 

inclusion of social and environmental variables, combined with the use of quantile regression 

for ratings classification and hence prediction of default. To fulfill this goal, we developed a 

database on panel, with the total of 561 observations, consisting of data from publicly traded, 

its ratings, economic indicators, financial, social and environmental, the years 2007 to 2012 

companies. With use of quantile regression was possible to infer that the social environmental 

variables are relevant for classification ratings and, consequently, to predict default. 

 

Key Words: Rating, Quantile Regression, Default, Sustainability, Credit Analysis, Socio 

Environmental Indicators, Economic Indicators Financial. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Os primeiros registros de preocupações com questões ambientais datam do século 

XIV, considerando medidas tomadas pela Inglaterra, que proibiam o uso de serras hidráulicas, 

e leis adotadas pela França em meados do século XVII, que tinham por objetivo proteger 

florestas e águas, com o intuito de resolver as questões de escassez de madeira (BARBIERI, 

2012, p. 19 e 20). 

Barbieri (2012, p. 20) ressalta que a preocupação com o meio ambiente já foi, no 

passado, restrita a pequenos grupos da sociedade, entretanto essa preocupação extrapolou os 

limites desses pequenos grupos e hoje é presente em diversos setores da população e 

praticamente em todo o mundo. 

Milani (2010) comenta que as questões ambientais e sociais têm sido foco de 

preocupação em diversos setores da economia e sociedade mundialmente, dentre essas 

questões destacam-se o avanço na degradação do meio ambiente, que tem por consequência o 

aumento do aquecimento global e implicações relacionadas a alterações climáticas no planeta; 

essas transformações podem afetar o crescimento econômico, à medida que comprometem a 

sobrevivência das organizações. 

A respeito de tratar as questões ambientais e sociais, a sociedade, as nações e 

organizações, sejam estas últimas privadas ou públicas, têm demonstrado interesse em atender 

a requisitos, normas e protocolos que, em comum, têm o objetivo de proteger a população, as 

matérias primas e as futuras gerações de catástrofes ambientais, questões climáticas, sociais e 

permitir a perenidade das organizações, seus produtos e serviços. 

Pode-se considerar avanços significativos nessa área ao observar as evoluções de 

tratados, normas e protocolos como o Protocolo de Kyoto, o Protocolo Verde, os Princípios 

do Equador e a Norma ISO 14.001. 

Dentre as diversas organizações mencionadas, inseridas no contexto global e 

responsáveis, inclusive, pelo crescimento de outras empresas, estão os participantes do 

Sistema Financeiro, em especial os bancos, que por intermédio de suas funções podem 

auxiliar o crescimento das comunidades, empresas e países. 

O Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que possibilitam a 

transferência de recursos dos ofertadores para os tomadores, sendo composto por órgãos 

normativos, fiscalizadores e intermediários ou também chamados auxiliares financeiros. 
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Nesse contexto, os bancos múltiplos desempenham papel fundamental na economia 

brasileira por meio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou desenvolvimento, 

de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. 

A respeito da evolução das carteiras de crédito, Soares (2001) realizou uma revisão 

bibliográfica sobre diversos outros estudos a respeito da evolução do crédito após o Plano 

Real, estudos estes realizados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e por 

autores como Mendonça de Barros e Almeida Júnior, Fernando Puga, Márcio Braga, Daniel 

Cerqueira, Roberto Troster e Luiz Fernando de Paula, em todos os estudos analisados foi 

verificada uma evolução da concessão de crédito após a implantação do Plano Real. 

Há ainda o relatório “Economia Brasileira em Perspectiva”, publicado pelo Ministério 

da Fazenda, que consolida e atualiza as principais variáveis econômicas do Brasil, a 15ª 

edição deste relatório, de Abril de 2012, constatou que, devido às medidas de estímulo 

adotadas a partir do segundo semestre de 2011 para acelerar o ritmo do crescimento, e 

também devido ao ciclo de baixa da taxa básica de juros, a oferta de crédito aumentou. 

Observados outros estudos a respeito das carteiras de crédito, destacam-se aqueles que 

têm por objetivo analisar e propor melhorias aos métodos de análise de crédito habitualmente 

utilizados, em especial no que tange a análise de crédito de pessoas jurídicas. 

A literatura é bastante vasta em relação a métodos de análise de indicadores contábeis 

e financeiros empresariais e modelos de análise de crédito. Dentre os métodos de classificação 

de risco de crédito, encontra-se o modelo de atribuição de ratings, através do qual os bancos 

classificam seus clientes em função de seu risco. 

Segundo Assaf Neto e Brito (2008), o processo de avaliação de risco de crédito em 

instituições financeiras vem passando por um movimento de revisão ao longo dos últimos 

anos, e os bancos vêm buscando novos instrumentos, capazes de mensurar o risco de seus 

tomadores de forma mais eficiente. 

De acordo com Milani (2010), a análise de crédito e o gerenciamento de risco de 

crédito são atividades fundamentais para evitar-se a deterioração da carteira creditícia das 

instituições, as quais mantém áreas especializadas para avaliação da situação econômico 

financeira de seus clientes. Essas áreas são compostas por profissionais qualificados, que 

fazem uso de informações contábeis e complementares, como, por exemplo, análises setoriais, 

publicações nacionais e internacionais e ainda visitas in loco aos clientes com o intuito de 

identificar potenciais riscos das operações de crédito. 
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Altman (1968) utilizou o modelo de análise discriminante em uma amostra de 66 

empresas para avaliar a possibilidade de falência dessas empresas, e concluiu que, se os 

índices forem analisados em um framework multivariado obterão melhores resultados que em 

comparações sequenciais. 

Assaf Neto e Brito (2008) utilizaram em seu modelo de classificação de risco de 

crédito a técnica estatística de regressão logística, e um conjunto de quatro índices econômico 

financeiros como variáveis explicativas, alcançando significativo índice de acerto. 

Os autores Assaf Neto e Brito (2008) afirmaram que os modelos de risco de crédito 

desenvolvidos empiricamente possuem forte apelo prático, sobretudo pela sua aplicabilidade 

nas atividades de concessão e gerenciamento de risco de crédito das instituições financeiras. 

Observando as diversas técnicas estatísticas passíveis de serem utilizadas, destacam-se 

os autores Koenker e Basset, que disseminaram os estudos sobre a regressão quantílica em 

1978, esta  técnica pode ser entendida como uma extensão do método dos mínimos quadrados 

para modelos de estimativa de médias convencionais, e desde então têm desenvolvido 

diversos estudos sobre esta técnica estatística que, dentre diversas características, tem o forte 

apelo de ser robusta a outliers se comparada a outras técnicas clássicas como a regressão 

linear simples. 

Diversos autores têm realizado pesquisas nas mais variadas áreas do conhecimento 

utilizando a regressão quantílica na busca de resultados cada vez mais precisos. O número de 

estudos que utilizaram a técnica na área financeira também teve sua expansão em publicações 

de autores como Taylor (1999), Basset e Chen (2001) e Kordas (2002). 

O presente trabalho tem o objetivo de utilizar o método estatístico regressão quantílica 

para classificar o rating das empresas em função de seus indicadores econômico financeiros, 

aliado à inclusão de variáveis sócio ambientais, e, dessa forma, verificar se os respectivos 

ratings  podem, ou não, ser reclassificados. 

1.2 Questão de Pesquisa 

É vasta a literatura a respeito da análise de crédito, modelos para previsão de falências 

e modelos de classificação de risco de crédito. A grande maioria desses modelos utiliza, em 

sua concepção, técnicas estatísticas de análise multivariada, como regressão linear, análise 

discriminante e regressão logística (ASSAF NETO e BRITO, 2008). 
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Diante dessa realidade, se propõe como questão de pesquisa: “A utilização da 

regressão quantílica, para análise de indicadores econômico financeiros e variáveis sócio 

ambientais pode influenciar a classificação de ratings?”. 

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho acadêmico é evidenciar a possível contribuição da 

utilização da regressão quantílica e da inclusão de indicadores sócio ambientais na 

classificação de rating empresarial e, consequentemente, na previsão de insolvência. 

1.4 Objetivos Específicos 

De acordo com Milani (2010), o mercado financeiro é muito robusto, e nele operam 

bancos de pequeno, médio e grande portes, os quais são responsáveis por fomentar a 

economia e o desenvolvimento das empresas, no entanto, ainda é comum a utilização de 

antigas fórmulas e modelos de avaliação e concessão de crédito. Diante disso, este trabalho 

acadêmico propõe os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar a bibliografia adequada; 

 Estudar os modelos a serem utilizados; 

 Colher a amostra das empresas, seus indicadores e ratings atuais; 

 Levantar os indicadores econômico financeiros e sócio ambientais a serem utilizados; 

 Realizar a análise dos dados utilizando a regressão quantílica; 

 Verificar se a utilização da regressão quantílica influenciou a classificação de ratings; 

 Verificar se a inclusão das variáveis sócio ambientais influenciou a classificação de 

ratings. 

1.5 Justificativas e Contribuições 

O presente estudo aborda um problema atual e recorrente, a possibilidade de 

insolvência empresarial, que já foi tema de diversos estudos realizados no meio acadêmico e é 

uma discussão presente no meio prático. 

Outrossim, as discussões sobre sustentabilidade têm sido presentes em diversos setores 

da economia e sociedade, e têm a finalidade de encontrar meios e maneiras de as empresas e 

nações atenderem às suas necessidades sem, contudo, prejudicarem a continuidade dos 

recursos naturais, ou as próximas gerações. 
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Considerando que a concessão de crédito empresarial é atualmente uma das principais 

fontes de receitas das instituições financeiras, e fomenta a economia de maneira geral, ela 

pode, ainda, gerar benefícios cada vez maiores à sociedade, visto que os recursos financeiros 

serão aplicados na atividade empresarial e retornarão aos indivíduos na forma de produtos, 

serviços, empregos etc. 

Todavia, a insolvência empresarial também afeta a sociedade como um todo, uma vez 

que a falência das empresas, dentre outros malefícios, pode gerar inadimplência, incorrendo 

em perdas significativas às instituições, que por sua vez repassam suas perdas na forma de 

aumentos em taxas de juros, tarifas e outras cobranças, reduzindo, dessa forma, o poder de 

compra de maneira geral. 

A questão da atribuição de ratings teve grande repercussão após a crise do mercado 

subprime (EUA) em 2008, quando grandes bancos, classificados por agências internacionais 

de avaliação de ratings como “AAA”, ou seja, empresas de primeira linha, tiveram o fim de 

suas atividades decretado por insolvência. 

A discussão a respeito da possibilidade de insolvência empresarial é de interesse das 

empresas, das instituições financeiras, dos órgãos reguladores, do governo e sociedade como 

um todo. 

Vale ressaltar ainda que os atuais modelos de concessão de crédito e previsão de 

insolvência utilizam-se de outras técnicas estatísticas que não a regressão quantílica, onde sua 

aplicação em relação à classificação de ratings ainda é inexpressiva. 

Contudo, não foi localizado, na bibliografia levantada para este estudo, um modelo de 

classificação de ratings que utilizasse, concomitantemente, a técnica estatística da regressão 

quantílica e a inclusão de indicadores sócio ambientais. 

Por esses motivos justifica-se a motivação para a realização deste trabalho acadêmico, 

assim como sua possível contribuição para os âmbitos acadêmico e prático. 
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2 APORTE TEÓRICO 

2.1 Gestão Ambiental 

De acordo com Barbieri (2012, p. 19) administração ou gestão do meio ambiente, ou 

simplesmente gestão ambiental, podem ser entendidas como as diretrizes e as atividades 

administrativas e operacionais que envolvem: planejamento, direção, controle, alocação de 

recursos e outras tarefas realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio 

ambiente, seja reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados pelas 

ações humanas ou mesmo evitando que eles surjam. 

Barbieri (2012, p. 19) comenta que as atividades desenvolvidas de modo a proteger o 

meio ambiente das consequências das próprias ações humanas podem ser observadas em 

tempos mais remotos, como medidas tomadas pela Inglaterra, no final do século XIV, que 

proibiam serras hidráulicas, ou leis adotadas na França, em meados do século XVII, que 

visavam proteger as florestas e as águas, e tinham o intuito de resolver as questões de escassez 

de madeira. 

As primeiras manifestações de gestão ambiental foram estimuladas pelo esgotamento 

de recursos, dentre estas, encontram-se a escassez de madeira para construção, fabricação de 

móveis e instrumentos, entre outras (BARBIERI, 2012, p. 19 e 20). 

Barbieri (2012, p. 20) sugere ainda que a preocupação com o meio ambiente já foi 

restrita a pequenos grupos da sociedade, como artistas, cientistas e alguns políticos, entretanto 

devido ao elevado grau de degradação observado em diversas partes do planeta, essa 

preocupação extrapolou os limites desses pequenos grupos e atualmente está presente em 

diversos setores da população e praticamente em todo o mundo. 

Segundo Barbieri (2012, p. 20) diversas catástrofes ambientais contribuíram para o 

aumento da preocupação com a gestão ambiental, como por exemplo: Seveso, Minamata, 

Three Miles Island, Bophal, Exxon Valdez, Cubatão, Chernobil e Baía de Guanabara, dentre 

muitas outras. 

A expressão gestão ambiental está relacionada a uma grande variedade de iniciativas 

relativas a qualquer tipo de problema ambiental, em sua origem encontram-se ações 

governamentais para evitar a escassez de recursos (BARBIERI, 2012, p. 21). 

Segundo Barbieri (2012, p. 21), propostas de gestão ambiental incluem, no mínimo, 

três dimensões, sendo, a primeira, a dimensão espacial, que concerne a área na qual espera-se 

que as ações tenham eficácia; a segunda, a dimensão temática, que delimita as questões 
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ambientais as quais as ações se destinam; e a terceira, a dimensão institucional, relativa aos 

agentes que tomam as iniciativas de gestão. 

Figura 1: Dimensões da Gestão Ambiental. 

 

Fonte: BARBIERI (2012, p. 22). 

Barbieri (2012, p. 27) comenta que atualmente existe uma Ordem Ambiental 

Internacional, e discute o trabalho de Ribeiro (2001) que analisa a evolução dos acordos 

multilaterais relacionados aos mais diversos temas ambientais, distinguindo três fases dessa 

evolução, sendo, a primeira, no início do século XX, quando surgiram os primeiros acordos 

multilaterais com o objetivo de regular a ação dos colonos das metrópoles imperialistas no 

continente africano, que destruíam a base natural das terras conquistadas; a segunda fase teria 

início com a Guerra Fria, onde surgiram iniciativas bem sucedidas como o Tratado Antártico 

e a emergência da temática ambiental no âmbito da ONU – Organização das Nações Unidas, e 

suas entidades, como a Unesco, a FAO e o PNUMA; já a terceira fase, corresponde ao 

período pós Guerra Fria, no qual se destaca a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) no Rio de Janeiro em 1992. 

Segundo Barbieri (2012, p. 29), com a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, inicia-se a segunda fase, que se 

estende até 1992, e tem por característica buscar uma nova relação entre meio ambiente e 
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desenvolvimento. O autor comenta ainda que essa Conferência foi marcada por um grande 

antagonismo entre dois blocos, de um lado os países desenvolvidos, preocupados com a 

possibilidade de esgotamento dos recursos naturais estratégicos e com a poluição, e de outro 

lado os demais países que defendiam o direito de usarem seus recursos naturais para 

crescerem. 

Barbieri (2012, p. 29) cita que apesar das divergências entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, a Conferência atingiu resultados positivos, dentre eles a aprovação da 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, um plano de ação, constituído de 110 

recomendações e o início de um envolvimento mais intenso da ONU nas questões ambientais 

de caráter global. 

2.1.1 Norma ISO 14.001 

A Norma ISO 14.001 é uma norma internacional de gestão ambiental que especifica os 

requisitos para um sistema de gestão ambiental, para possibilitar a uma organização formular 

uma política e objetivos levando em conta as exigências legais e informações sobre impactos 

ambientais significativos. Aplica-se àqueles aspectos ambientais que a organização pode 

controlar e sobre os quais espera-se que tenha influência, porém, ela por si só, não estabelece 

critérios específicos de desempenho ambiental. 

Esta norma é aplicável a qualquer organização que tem por objetivo: 

 Implementar, manter e melhorar o sistema de gestão ambiental; 

 Certificar-se de estar em conformidade com sua política ambiental declarada; 

 Demonstrar esta conformidade a outros; 

 Solicitar certificação e/ou registro do sistema de gestão ambiental por uma 

organização externa; 

 Assumir o compromisso e fazer declaração de conformidade com a norma. 
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Figura 2: Framework de um sistema de gestão ambiental pela Norma ISO 14.001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISO 14.001. 

2.1.2 O Protocolo Verde 

O Protocolo Verde é um protocolo de intenções celebrado por instituições financeiras 

públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente em 1995. 

O objetivo do Protocolo Verde é um esforço comum entre aqueles que participam 

dele, no sentido de empreender políticas socioambientais que sejam precursoras, 

multiplicadoras, demonstrativas ou exemplares em termos de práticas bancárias que estejam 

em harmonia com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável que não 

comprometa as necessidades das gerações presentes e futuras. 

Os signatários do Protocolo Verde se comprometem a financiar o desenvolvimento 

com sustentabilidade, por meio de linhas de crédito e programas que promovam qualidade de 

vida da população e proteção ambiental. Os bancos participantes reconhecem que podem 

cumprir papel fundamental na orientação de investimentos privados que pressuponham 

preservação ambiental e contínua melhoria do bem estar da sociedade. 
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A Febraban – Federação Brasileira de Bancos, assinou em 2009 em conjunto com o 

Ministério do Meio Ambiente o protocolo de intenções com cinco princípios: 

1. Oferecer linhas de financiamento e programas que fomentem a qualidade de vida da 

população e do uso sustentável meio ambiente, observadas as seguintes diretrizes: 

 Aprimorar continuamente a oferta de produtos e serviços bancários destinados a 

promover projetos que apresentem adicionalidades socioambientais; 

 Oferecer condições diferenciadas de financiamento para projetos que apresentem 

adicionalidades socioambientais; 

 Orientar o tomador de crédito para a adoção de práticas sustentáveis de produção e 

consumo consciente. 

2. Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de seus ativos e nas 

análises de risco de projetos, tendo por base as políticas internas de cada instituição e 

as seguintes diretrizes: 

 Observar no financiamento de projetos potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente a apresentação por parte do tomador do crédito das 

licenças ambientais exigidas pela legislação vigente; 

 Incorporar critérios socioambientais no processo de análise para a concessão de 

financiamento de projetos, considerando a magnitude de seus potenciais impactos e 

riscos e a necessidade de medidas mitigadoras compensatórias; 

 Considerar nas análises de crédito para financiamento de projetos as recomendações e 

restrições de zoneamento agroeconômico ou, preferencialmente, do zoneamento 

ecológico econômico, quando houver e forem de conhecimento público; 

 Aplicar padrões de desempenho socioambientais por setor produtivo para avaliação de 

projetos de médio e alto impactos negativos. 

3. Promover o consumo consciente de recursos naturais e de materiais deles derivados, 

nos processos internos, observadas as seguintes diretrizes: 

 Definir e contemplar critérios socioambientais nos processos de compras e 

contratações de serviços; 

 Racionalizar procedimentos operacionais visando promover a máxima eficiência no 

uso dos recursos naturais e dos materiais dele derivados; 

 Promover medidas de incentivo à redução, reutilização, reciclagem e destinação 

adequada de resíduos, buscando minimizar os potenciais impactos ambientais 

negativos. 
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4. Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas e 

práticas de sustentabilidade da instituição, observadas as seguintes diretrizes: 

 Capacitar o público interno para desenvolver as competências necessárias à 

implementação dos princípios e diretrizes deste Protocolo; 

 Desenvolver mecanismos de consulta e diálogo com as partes interessadas; 

 Divulgar os resultados da implementação dos princípios e diretrizes estabelecidos 

neste Protocolo. 

5. Promover a cooperação e integração dos esforços entre as organizações signatárias 

deste Protocolo, observadas as seguintes diretrizes: 

 Promover o envolvimento dos signatários para o compartilhamento de experiências, 

acompanhamento da efetividade e governança dos princípios e diretrizes deste 

Protocolo, bem como propor melhorias no seu processo de implementação; 

 Realizar, a cada dois anos, a revisão dos princípios e diretrizes para o contínuo 

aperfeiçoamento deste Protocolo. 

2.1.3 Protocolo de Kyoto 

O Protocolo de Kyoto foi assinado na cidade de Kyoto, no Japão em 1997, pela 

primeira vez um acordo que compromete os países do norte a reduzir suas emissões de gases. 

O protocolo compromete as nações constantes do Anexo B do mesmo a reduzir suas emissões 

de gases em 5,2% em relação aos níveis de 1990 para o período de 2008 a 2012. 

Acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto determinam uma cota máxima de 

emissão de gases do efeito estufa que podem ser emitidos pelos países desenvolvidos. 

2.1.4 Princípios do Equador 

Os Princípios do Equador são um conjunto de políticas e diretrizes a serem observadas 

na análise de projetos de investimento da modalidade project finance de valor igual ou 

superior a US$ 10 milhões. 

As diretrizes tratam de questões sobre avaliações ambientais; proteção a habitats 

naturais; gerenciamento de pragas; segurança de barragens; populações indígenas; 

reassentamento involuntário de populações; propriedade cultural; trabalho infantil, forçado ou 

escravo; projetos em águas internacionais e saúde e segurança no trabalho. 
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2.1.5 A Teoria dos Três Pilares – The Triple Bottom Line 

Segundo Elkington (2012, p. 107) guiar as empresas na direção da sustentabilidade 

exigirá mudanças drásticas no desempenho da linha dos três pilares, alguns desses desafios 

serão encontrados entre as áreas envolvidas com os pilares econômico, social e ambiental. 

Elkington (2004) afirma que o desenvolvimento sustentável está apoiado na integração 

de questões sociais, ambientais e econômicas, e constitui o tripé conhecido por Triple Bottom 

Line, conforme a figura 3 abaixo: 

Figura 3: The Triple Bottom Line. 

 

Fonte: Adaptado de ELKINGTON (2012). 

O pilar econômico representa o lucro empresarial, então, a questão a ser abordada diz 

respeito ao fato de como uma empresa sustentável calcula se suas operações são 

economicamente sustentáveis, a longo prazo o conceito de capital econômico precisará 

absorver uma gama maior de conceitos, como capital natural, humano e social 

(ELKINGTON, 2012, p. 111 e 112). 

O pilar ambiental representa um conceito complexo, ligado à questão de riqueza 

natural, ou, capital natural, que pode ser visto de duas formas principais, capital natural 

crítico, abrangendo o capital natural essencial para a manutenção da vida, e capital natural 

renovável ou substituível, como alternativas ambientais, recuperação de desertos, ou 

utilização de substitutos, dentre outros exemplos possíveis (ELKINGTON, 2012, p. 115 a 

117). 

O pilar social representa o conceito ligado ao capital humano, na forma de saúde, 

habilidades e educação, mas também deve abranger medidas mais amplas de saúde da 

sociedade e do potencial de criação de riqueza (ELKINGTON, 2012, p. 123). 
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2.1.6 Sustentabilidade, Gestão e Responsabilidade Social 

De acordo com Tachizawa (2011, p. 5) um dos maiores desafios que o mundo enfrenta 

no novo milênio é fazer com que as forças de mercado protejam e melhorem a qualidade do 

ambiente, com a ajuda de padrões baseados no desempenho e uso criterioso de instrumentos 

econômicos, em um quadro harmonioso de regulamentação. 

Tachizawa (2011, p. 5) comenta que dados obtidos no dia a dia evidenciam que a 

tendência de preservação ambiental e ecológica por parte das empresas deve continuar em 

ascensão, os resultados econômicos dependem, cada vez mais, de decisões empresariais que 

levem em conta alguns fatores: 1) não há conflito entre lucratividade e a questão ambiental; 2) 

o movimento ambientalista cresce em escala contínua; 3) clientes e comunidade em geral 

passam a valorizar cada vez mais a proteção do meio ambiente; 4) a demanda e, portanto, o 

faturamento das empresas passam a sofrer cada vez mais pressões e a depender diretamente 

do comportamento de consumidores que enfatiza suas preferências para produtos e 

organizações ecologicamente corretos. 

Segundo Tachizawa (2011, p. 6) a gestão ambiental e a responsabilidade social 

tornaram-se importantes instrumentos gerenciais para capacitação e criação de condições de 

competitividade para as organizações, independente do segmento em que atuam. O autor 

comenta ainda que uma pesquisa conjunta, realizada pela CNI, Sebrae e BNDES revelou que 

metade das empresas pesquisadas realizou investimentos ambientais nos últimos anos, 

variando cerca de 90% em empresas de grande porte e 35% em microempresas. 

Tachizawa (2011, p. 6) comenta ainda que de acordo com a pesquisa realizada, cerca 

de 85% das empresas pesquisadas adotam algum tipo de procedimento associado à gestão 

ambiental, e que as razões para adoção dessas práticas não se fizeram apenas em função de 

cumprimento da legislação, mas por questões como: aumentar a qualidade dos produtos, 

aumentar a competitividade, atender ao consumidor com preocupações ambientais, 

reivindicações da sociedade, melhorar a imagem da empresa, dentre outras. Portanto, o autor 

conclui que a gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente e a nova 

realidade. 

De acordo com Tachizawa (2011, p. 66) a responsabilidade social tem se transformado 

em um parâmetro e um referencial de excelência no ambiente corporativo, organizações 

socialmente responsáveis devem abordar suas responsabilidades perante a sociedade e o 

exercício da cidadania por meio de estágios, que vão desde uma fase embrionária até a mais 

avançada, a saber: 
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 Estágio 1: A organização não assume responsabilidades perante a sociedade e não 

toma ações em relação ao exercício da cidadania. Não há promoção do 

comportamento ético. 

 Estágio 2: A organização reconhece os impactos causados por seus produtos, 

processos e instalações, apresentando algumas ações isoladas no sentido de minimizá-

los. Eventualmente busca promover o comportamento ético. 

 Estágio 3: A organização está iniciando a sistematização de um processo de 

avaliação dos impactos de seus produtos, processos e instalações e exerce alguma 

liderança em questões de interesse da comunidade. Existe envolvimento das pessoas 

em esforços de desenvolvimento social. 

 Estágio 4: O processo de avaliação dos impactos dos produtos, processos e 

instalações está em fase de sistematização. A organização exerce liderança em 

questões de interesse da comunidade de diversas formas. O envolvimento das pessoas 

em esforços de desenvolvimento social é frequente. A empresa promove o 

comportamento ético. 

 Estágio 5: O processo de avaliação dos impactos dos produtos, processos e 

instalações está sistematizado, buscando antecipar as questões públicas. A organização 

lidera questões de interesse da comunidade e do setor. O estímulo à participação das 

pessoas em esforços de desenvolvimento social é sistemático. Existem formas 

implementadas de avaliação e melhoria da atuação da organização no exercício da 

cidadania e no tratamento de suas responsabilidades públicas. 

De acordo com Tachizawa (2011, p. 68) o quinto estágio citado é o mais avançado e 

deve ser considerado uma meta da organização, o autor faz uma analogia com as normas ISO 

9000, de qualidade e ISO 14000, para o meio ambiente, e comenta que as certificações sociais 

surgiram há poucos anos, nos Estados Unidos, e têm por objetivo atestar que as organizações, 

além de possuírem procedimentos internos corretos, participam de ações não lucrativas em 

áreas como cultura, assistência social, educação, saúde, ambientalismo e defesa de direitos. 

2.1.7 Balanço Social 

Tinoco (2010, p. 7) define o balanço social como um instrumento de gestão e de 

informação que visa evidenciar, da maneira mais transparente possível, informações 

contábeis, econômicas, ambientais e sociais do desempenho das entidades, aos mais 

diferenciados usuários da informação, na busca do desenvolvimento sustentável. 
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Segundo Tinoco (2010, p. 7) o novo modelo de gestão empresarial, já presente em 

empresas empreendedoras, agrega o conceito de sustentabilidade, no que se refere a garantir o 

bem estar das pessoas no momento presente e desenvolver produtos que não venham a 

prejudicar as gerações futuras. O autor comenta que as empresas geram riquezas materiais e 

de outros tipos, portanto precisam promover o desenvolvimento sustentável, mensurá-lo, 

registrá-lo em seus demonstrativos e evidenciá-lo à sociedade com a certificação de auditores 

contábeis independentes, para que a sociedade tenha confiança ao ler tais demonstrativos. 

De acordo com Tinoco (2010, p. 15), para evidenciar a importância da 

sustentabilidade no cenário brasileiro, bem como junto às empresas que operam na Bovespa, 

foi criado o índice de sustentabilidade empresarial – ISE, em 2005. Esse índice apoia-se no 

conceito do Triple Bottom Line, alinhado com critérios de governança corporativa, segundo o 

índice da Bolsa de Joanesburgo (JSE). 

O Balanço Social também é conhecido pelos nomes de Relatório Socioambiental e 

Relatório de Sustentabilidade, e tem como objetivo descrever a realidade econômica, social e 

ambiental de uma entidade (TINOCO, 2010, p. 29). 

Segundo Tinoco (2010, p. 29) o Balanço Social tem por objetivo ser equitativo e 

comunicar informação que satisfaça à necessidade de quem dela precisa. Essa, segundo o 

autor, é a missão da contabilidade, como ciência de reportar informação contábil, financeira, 

econômica, social, ambiental, física, de produtividade e de qualidade, com sustentabilidade, 

buscando o desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Tinoco (2010, p. 39) a empresa é uma coalizão de interesses, devendo 

prestar informações a seus parceiros sociais, os stakeholders, como pode ser visto na figura 2 

abaixo: 
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Figura 4: Empresa e coalizão de interesses. 

 

Fonte: Adaptado de TINOCO (2010). 

Quadro 1: Indicadores de caráter econômico, social e ambientais: 

Usuários Indicadores e Metas Relevantes 

Clientes 
Produtos com qualidade; recebimento dos produtos em dia; 

produtos mais baratos. 

Fornecedores e Financiadores Parceria; segurança no recebimento; continuidade. 

Colaboradores 

Geração de caixa; salários adequados; incentivos à promoção; 

produtividade; valor adicionado; segurança e sustentabilidade 

no emprego; efetivo; 

Investidores Potenciais Custo de oportunidade; rentabilidade; liquidez da ação. 

Acionistas Controladores 

Retorno sobre o patrimônio líquido; continuidade; valor 

patrimonial da ação; qualidade; produtividade; valor 

adicionado; sustentabilidade. 

Acionistas Minoritários Fluxo regular de dividendos; valorização da ação; liquidez. 

Gestores 

Retorno do patrimônio líquido; continuidade; valor 

patrimonial da ação; qualidade; produtividade; valor 

adicionado, sustentabilidade. 

Governo Lucro tributável; valor adicionado; produtividade. 

Vizinhos 
Contribuição social; preservação do meio ambiente; 

segurança; qualidade; sustentabilidade social. 

Fonte: TINOCO (2010, p. 40). 

De acordo com Tinoco (2010, p. 41) a elaboração do Balanço Social Relatório de 

Sustentabilidade comporta duas fases, na primeira o responsável designado para elaborá-lo 

deve promover e coordenar a concepção do documento, já a segunda fase compreende a 
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execução do trabalho planejado, após os ajustes de rotina, em que os indicadores e as fontes 

de informação já foram previamente definidos. 

Quadro 2: Lista parcial de modelos e diretrizes para relatórios ambientais. 

Relatório (Entidade 

Promotora) 

Abrangência Área em 

que se 

aplica 
Ambiental Econômica Social 

Saúde e 

Segurança 
Qualidade 

Ceres Reporting 

(Ceres) 
X     X   Todas 

Company 

Environmental 

Reporting (Unep / 

Pnuma) 

X         Todas 

Corporate 

Environmental 

Report Scorecard 

(Deloitte Touche 

Tohmatsu) 

X X X X   Todas 

Environmental 

Reporting for the 

European Chemichal 

Industry (Cefic) 

X     X   Química 

Gemi Stakeholder 

Communication 
X     X X Todas 

Global Reporting 

Initiative (GRI) 
X X X X   Todas 

Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase) 

X X X X   Todas 

OECD Guide for 

Multinational 

Enterprise 

X X X X X Todas 

Public Environmental 

Reporting Initiative 

(Peri) 

X         Todas 

Report Hazardous 

Substance Releases 

and oil spill (Usepa) 

X         Todas 

Responsible Care 

Report (ICCA) 
X     X   Química 

Fonte: BARBIERI (2012, p. 280). 

2.2 O Sistema Financeiro Nacional e os Bancos Múltiplos 

De acordo com Silva (2003, p. 47), o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido 

em dois subsistemas, normativo e operacional; o subsistema normativo é responsável pela 

normatização e controle das instituições que operam no mercado, e é composto basicamente 
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pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Um banco é, essencialmente, um intermediário financeiro, e tem a função de 

aproximar os agentes superavitários dos agentes com situação econômica deficitária, visando 

atender às necessidades das duas partes. (SILVA, 2003, p. 47). 

Silva (2003, p. 47), cita além da intermediação financeira, diversas outras funções 

exercidas por um banco múltiplo, a saber: 

 Função de Depósito – consiste na captação de recursos pelos bancos, junto à 

sociedade. Entre os depósitos estão, depósitos à vista, que são os depósitos de livre 

movimentação, mantidos por pessoas físicas e jurídicas; depósitos de poupança, que 

são os depósitos livres de poupança, também mantidos por pessoas físicas e jurídicas; 

e, por fim, depósitos a prazo, que são depósitos sujeitos a condições definidas de 

prazo, juros e atualização monetária, com ou sem emissão de certificado de depósito 

bancário. 

 Função de Pagamento – dentre diversas formas de realizar os pagamentos, encontram-

se os cheques, terminais ou caixas eletrônicos e cartões magnéticos, além do saque 

realizado em espécie, e o banco disponibiliza todas essas formas de movimentação de 

recursos aos seus clientes. 

 Função Criadora de Moeda – onde, após captar o depósito inicial de um cliente, o 

banco empresta o recurso a outros clientes, e, com o pagamento de juros por parte dos 

tomadores, ocorre a multiplicação do montante inicial depositado pelo primeiro 

cliente. 

 Função de Crédito – que é a função de captar recursos, dinheiro, dos agentes 

superavitários e financiar as necessidades de investimento e consumo dos agentes com 

situação orçamentária deficitária. A função de crédito é bastante antiga, e alguns 

estudiosos destacam que foram encontradas evidências escritas nas ruínas da antiga 

Babilônia sobre empréstimos feitos a um fazendeiro. A intermediação financeira é, em 

essência, a principal atividade de um banco. 

(SILVA, 2003, p. 48 – 53). 

Santos (2000, p. 20 e 21), comenta que a principal atividade dos bancos é a 

intermediação financeira, e após a implantação do Plano Real em Junho de 1994, essa tarefa 

teve que se reajustar a uma nova realidade, a significativa queda inflacionária, que impactou 

na necessidade dos bancos realocarem seus ativos, encontrando novas maneiras de gerar 
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receitas. O impacto imediato foi o aumento da concessão de crédito, por esse motivo a tarefa 

de análise e monitoramento do risco de crédito tornou-se ainda mais importante. 

2.2.1 Os Riscos da Atividade Bancária 

Silva (2003, p. 54), descreve a atividade bancária de intermediação financeira como 

captar e emprestar recursos. Adicionalmente, os bancos prestam diversos serviços que 

completam o atendimento a determinadas necessidades das pessoas. 

Silva (2003, p. 54 e 55) relata que existem diversas formas de classificar os riscos de 

uma atividade empresarial, porém, um banco é uma instituição que vive de avaliar e assumir 

riscos, tendo forte responsabilidade perante a sociedade, seus empregados e colaboradores, 

governo e acionistas. Segundo o autor, os principais riscos da atividade bancária são: 

 Risco de Liquidez e Captação: Diz respeito à própria solvência do banco, está 

diretamente relacionado com a capacidade e facilidade da instituição em obter fundos 

para cumprir os compromissos junto aos seus depositantes e também para efetuar 

novas operações de empréstimos e financiamentos aos seus clientes. 

 Risco de Crédito: Está relacionado ao risco de um empréstimo ou financiamento 

concedido não ser pago pelo cliente. As razões para o não pagamento podem estar 

relacionadas ao caráter do cliente, à sua capacidade de gerir os negócios, a fatores 

externos adversos ou a sua incapacidade de gerar caixa. Mesmo que a garantia não 

deva ser o fator determinante para a concessão de crédito, alguns tipos de operações 

devem ser respaldadas por garantias que equilibrem e compensem as fraquezas 

relacionadas às demais variáveis implícitas no risco de crédito. 

 Risco da Gestão dos Fundos: O gerenciamento dos fundos de uma instituição deve 

levar a uma condição segura, líquida e rentável. A liquidez visa o atendimento às 

necessidades previsíveis de recursos para atendimento aos saques de seus clientes e 

solicitações de empréstimos. A segurança está relacionada a evitar riscos indevidos e 

que ameacem a instituição. A lucratividade, ou rentabilidade, diz respeito ao retorno 

compatível com as expectativas dos acionistas. 

 Risco de Administração e Controle: Este centro de risco está relacionado à estrutura de 

administração, controle e apoio logístico de um modo geral. Está dividido em três 

dimensões, a serem consideradas: estratégica, identificar e explorar de forma 

competente as oportunidades de negócios; organizacional, operacionalização das 
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estratégias definidas; tecnológica, que considera o respaldo operacional e o poder de 

competição. 

 Riscos de Mercado e das Taxas de Juros: As instituições financeiras, de modo geral, 

estão sujeitas ao impacto de mudanças na economia e na política. As normas 

emanadas das autoridades monetárias podem alterar regras relativas a prazos de 

financiamentos, níveis de depósitos compulsórios, capacidade de pagamento das 

empresas e às taxas de juros praticadas no mercado. 

 Risco da Estrutura de Capitais – Acordo de Basiléia: Apesar dos fatores de risco 

citados anteriormente parecerem satisfatórios, o banco tem a necessidade de manter 

determinado nível de recursos próprios em relação ao volume de recursos de terceiros, 

ou mesmo em relação ao seu ativo total. O Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária 

tem definido esses limites, esse comitê é formado por representantes do G-10, ou 

Grupo dos Dez Países, do qual participam Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados 

Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido e Suécia. 

Bessis (2000, p. 5 a 12) define e explica os principais riscos incorridos pelos bancos: 

Risco de Crédito – proeminente de importantes perdas em potencial. É o risco de 

default por parte dos clientes, que deixam de cumprir com suas obrigações. O default é 

desencadeado por perdas totais ou parciais de qualquer quantia emprestada pela contraparte. 

Ainda de acordo com o autor, o risco de crédito não existe apenas quando ocorre o default em 

si, mas existe também quando o risco de perdas aumenta de maneira considerável (BESSIS, 

2000, p. 5). 

Segundo Bessis (2000, p. 6), o risco de crédito é crítico quando um pequeno número 

de importantes clientes pode gerar grandes perdas, fato que é normalmente monitorado 

através de procedimentos clássicos pelas instituições financeiras, como limites máximos de 

tomada de recursos por parte dos clientes, comitês de crédito realizados por especialistas no 

assunto, que definem como minimizar o risco das operações e delegação através de diversos 

níveis de alçada nessas instituições, estipulando responsáveis de acordo com os níveis de 

crédito concedido. 

Entretanto, o autor cita que apesar das diversas precauções tomadas pelos bancos, o 

risco de crédito existe desde quando essas instituições iniciaram suas operações, e apesar de 

os bancos solicitarem, por exemplo, demonstrativos contábeis e outros demonstrativos 

financeiros quando da concessão do crédito, esses demonstrativos não são solicitados a cada 

nova operação realizada através da concessão de um limite global, por exemplo, e alerta que 
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nesses casos, o valor atualizado da dívida, quando da ocorrência de default pode ser muito 

superior àquele aprovado inicialmente. (BESSIS, 2000, p. 6). 

De acordo com Bessis (2000, p. 6), o tamanho do comprometimento não é suficiente 

para mensurar o risco, segundo o autor, o risco possui duas dimensões: a quantidade de risco, 

ou seja, o montante que pode ser perdido, e a qualidade do risco, que é a probabilidade de 

default. 

A qualidade do risco, via de regra, é definida por meio da atribuição de ratings, que 

podem ser internos, quando definidos pela própria instituição, ou externos, quando definidos 

por agências de classificação de ratings. A probabilidade de default, obviamente não é uma 

tarefa de fácil mensuração, em resumo, o mais antigo dentre todos os riscos incorridos pelas 

instituições financeiras, é, atualmente, o resultado de riscos multidimensionais, e isto pode 

soar como um paradoxo, afinal, o mais familiar de todos os riscos, é o de mais difícil 

mensuração. (BESSIS, 2000, p. 6). 

Risco de Liquidez – este é considerado um grande risco, geralmente definido de 

diferentes maneiras: iliquidez extrema, um “colchão de segurança” feito através do portfólio, 

ou a habilidade de captar recursos com baixo custo. (BESSIS, 2000, p. 7). 

Segundo Bessis (2000, p. 7), a iliquidez extrema desencadeia a falência bancária, 

portanto, risco de liquidez pode ser um risco fatal para as instituições. Perdas importantes, 

devido ao default de um grande cliente, podem afetar a liquidez e gerar dúvidas a respeito do 

futuro da instituição, fato esse que pode gerar retiradas massivas de fundos, ou o fechamento 

de linhas de crédito junto a outras instituições que tentem proteger seu próprio crédito e uma 

crise de liquidez brutal pode terminar com a falência bancária. 

De acordo com Bessis (2000, p. 7), outro significado comum do risco de liquidez está 

associado aos valores dos ativos no curto prazo não serem suficientes para cobrirem o passivo 

de curto prazo, ou desencaixes de fluxo de caixa, neste ponto, a liquidez é o “colchão de 

segurança” que ajuda a ganhar tempo em condições difíceis. 

Bessis (2000, p. 7) cita que o risco de liquidez pode estar relacionado à dificuldade de 

captar recursos a um custo razoável, para que a operação de captar e aplicar recursos possa ser 

mantida, esta habilidade é proveniente de dois fatores distintos, liquidez de mercado, que 

varia ao longo do tempo, e a liquidez do próprio banco, as duas interagem e determinam as 

condições. 

Risco de Taxas de Juros – é o risco de perdas provenientes do movimento das taxas de 

juros. Os bancos, geram receitas e custos que dependem do movimento das taxas de juros, se 
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as taxas forem instáveis, então os ganhos também o serão. Segundo o autor, quando alguém 

toma recursos emprestados, ou empresta recursos, está sujeito a variações em taxas de juros, 

aquele que emprestar recursos atrelados a uma taxa de juros variável corre o risco de as taxas 

de mercado serem reduzidas e, consequentemente seus ganhos, assim como aquele que tomar 

recursos atrelados a uma taxa de juros variável corre o risco de as taxas de mercado 

aumentarem e o seu empréstimo se tornar mais caro. (BESSIS, 2000, p. 8). 

De acordo com Bessis (2000, p. 9), outro risco atrelado a taxas de juros diz respeito à 

possibilidade de o tomador do recurso efetuar o pagamento antecipado dos valores tomados, 

e, dessa forma, caso tenha havido uma redução de taxas de juros no mercado, e o empréstimo 

tenha sido realizado anteriormente a taxas prefixadas maiores que as atuais, o banco deixa de 

ganhar com o pagamento antecipado. 

Risco de Mercado – risco atrelado a situações adversas de mercado, ou marcação a 

mercado do portfólio durante o período necessário para liquidação das transações. De acordo 

com o autor o risco de mercado existe para qualquer período do tempo. Ganhos provenientes 

do portfólio de mercado são os lucros e perdas decorrentes das transações (BESSIS, 2000, p. 

9). 

A avaliação do risco de mercado, segundo o autor, está associada à instabilidade de 

alguns parâmetros do mercado, taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio, dentre 

outras (BESSIS, 2000, p. 10). 

Risco Cambial – risco de perdas provenientes de variações cambiais, também pode ser 

entendido como um componente do Risco de Mercado (BESSIS, 2000, p. 11). 

Risco de Solvência – é o risco de as instituições não estarem aptas a cobrirem 

eventuais perdas, este risco é gerado pela soma de todos os demais tipos de riscos, pode ainda 

ser considerado o risco de default por parte do banco, ou seja, da própria instituição financeira 

não conseguir honrar seus compromissos (BESSIS, 2000, p. 11). 

Risco Operacional – risco derivado de falhas operacionais, que podem ser técnicas, ou 

seja, sistêmicas, de monitoramento ou até mesmo humanas, gerando perdas significativas para 

a organização (BESSIS, 2000, p. 12). 

2.3 Crédito 

Caouette, Altman e Narayanan (1998, p. 24) comentam a respeito da citação de 

MUELLER, P. Henry, que define a cultura de crédito, onde o comportamento de crédito 
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possui seu próprio círculo, que vai desde o conservadorismo defensivo até a agressividade 

irresponsável.  

De acordo com Caouette, Altman e Narayanan (1998, p. 31), a cultura de crédito é 

uma coleção de princípios, ações, impedimentos, e recompensas que existem em uma 

organização que realiza empréstimos. 

Crédito consiste na entrega de um valor presente mediante uma promessa de 

pagamento futuro. Em um banco, onde a intermediação financeira é a sua principal atividade, 

crédito significa disponibilizar ao cliente recursos financeiros, sob a forma de empréstimos ou 

financiamentos, mediante a promessa de pagamento em uma data futura (PERERA, 1998). 

Para Silva (2003, p. 68), o crédito tem função social, uma vez que cumpre importante 

papel econômico e social, pois possibilita às empresas aumentarem seu nível de atividade, 

estimula o consumo, influencia a demanda, ajuda as pessoas a obterem moradia, bens e até 

alimentos e facilita a execução de projetos para os quais as empresas não disponham de 

recursos próprios suficientes. 

De acordo com Beckman (1949 apud Santos 2000, p. 15), “A oferta de crédito por 

parte de empresas e instituições financeiras deve ser vista como um importante recurso 

estratégico para alcançar a meta principal da administração financeira, ou seja, a de atender às 

necessidades de todos os supridores de capital e agregar valor ao patrimônio dos acionistas 

comuns.”. 

Segundo Santos (2000, p. 21), após a implantação do Plano Real, em Junho de 1994, 

os bancos tiveram que se adequar à nova realidade, com uma significativa queda inflacionária, 

a consequência imediata da queda da inflação foi o aumento da concessão de crédito, o lado 

negativo dessa tendência foi que, paralelamente ao aumento da demanda por empréstimos, os 

bancos também passaram a assumir maiores exposições aos riscos de inadimplência. 

2.3.1 Risco de Crédito 

Silva (2003, p. 75) cita que o crédito no sentido restrito, consiste na entrega de um 

bem ou de um valor presente, mediante uma promessa de pagamento em data futura, isso 

significa, em termos financeiros, a expectativa de recebimento de um montante financeiro em 

uma data futura. 

De acordo com Silva (2003, p. 75), a partir do momento em que existe uma promessa 

de pagamento, existe o risco da mesma não ser cumprida. Dessa forma, o risco de crédito é a 
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probabilidade de que o recebimento não ocorra. Ainda segundo o autor, os riscos de crédito de 

um banco podem ser classificados em quatro grupos, relacionados a seguir: 

- Risco do Cliente ou Risco Intrínseco: inerente ao tomador, e decorre de suas 

características, portanto o não cumprimento da promessa de pagamento pelo devedor pode 

depender de um conjunto de fatores a ele associados: 

 Caráter: refere-se à intenção do devedor de cumprir a promessa de pagamento. 

 Capacidade: envolve o gerenciamento da empresa em sua plenitude, especialmente 

quanto à visão de futuro. 

 Condições: referem-se aos fatores não controláveis pela empresa, como concorrência, 

flutuações econômicas, eventos naturais, entre outros. 

 Capital: abrange a análise financeira e patrimonial do tomador de recursos. 

 Conglomerado: abrange a apreciação dos fatores de risco relativos às coligações, 

controles e vínculos. 

 Colateral: são as garantias, tratadas em decorrência do risco que o cliente apresenta. 

- Risco da Operação: Um determinado tipo de crédito traz consigo certas 

características inerentes a sua finalidade e sua natureza. Os principais componentes de uma 

operação são o produto, o montante, o prazo, a forma de pagamento, as garantias e o preço. 

Cada um desses componentes tem sua potencialidade de risco. 

- Risco de Concentração: A carteira de crédito do banco pode estar concentrada num 

determinado segmento da atividade econômica, numa região geográfica específica, ou num 

produto específico. Portanto, o risco de contração decorre da composição da carteira de 

recebíveis do banco. 

- Risco de Administração do Crédito: Os gerentes de negócios precisam receber 

treinamento sobre os produtos e serviços oferecidos pelo banco, avaliação de risco e negócios, 

formalização e acompanhamento dos créditos concedidos, entre outras áreas. 

Segundo Silva (2003, p. 81), o rating é uma avaliação de risco feita por meio da 

ponderação das variáveis determinantes do risco da empresa. Geralmente é apresentado na 

forma de um código ou classificação, que fornece uma graduação do risco.  

No gerenciamento de crédito, a diferença entre uma empresa classificada com risco 

mínimo e outra com risco máximo é muito grande. A empresa classificada com risco mínimo 

seria uma empresa saudável, e boa pagadora, no entanto ela não precisa de crédito, por outro 

lado, a empresa classificada com risco máximo teria poucas, ou nenhuma chance de obter 

crédito (SILVA, 2003, p. 81). 
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Berni (1999, p. 55), classifica os riscos em duas categorias distintas, riscos de primeira 

categoria e riscos de segunda categoria, assim explicados: 

 Riscos de primeira categoria: estão associados às operações de crédito que, em tese, 

oferecem maior nível de riscos para a instituição financeira, ou seja, aquelas que não 

estão amparadas por garantias reais, são operações concedidas com garantias pessoais, 

de aval (devedor solidário), de parentes, sócios e administradores das empresas. 

 Riscos de segunda categoria: dizem respeito às operações amparadas em garantias 

reais, cujo valor de avaliação seja igual ou superior a 125% do valor do crédito 

concedido. Entre essas garantias estão consideradas alienação fiduciária, hipoteca, 

penhor mercantil, e outras. 

2.3.2 Rating 

Pogue e Soldofsky (1969) realizaram um estudo a respeito da classificação de ratings, 

no artigo, os autores comentam que ratings não são inteiramente baseados em estatística, mas 

são também o resultado do julgamento com base em um estudo cauteloso de todos os fatos 

que possam ter efeitos diretos ou indiretos sobre a qualidade dos valores mobiliários de uma 

empresa; os autores afirmam ainda que após a avaliação dos dados (financeiros, econômicos 

etc.), ainda existem as questões intangíveis de julgamento, que envolvem personalidades, 

possibilidades tecnológicas e, simplesmente, palpites. 

Ainda no estudo realizado por Pogue e Soldofsky (1969), a questão central do artigo é: 

“Quão bem os ratings de dívida corporativa podem ser explicados pelas estatísticas 

financeiras e operacionais disponíveis?”, que os autores consideram reverter em: “Quão 

importantes são, para a determinação dos ratings os valores intangíveis de julgamento?”, ou 

seja, dados que são presumivelmente disponíveis ao avaliador, mas que não são publicados 

pelas empresas. 

De acordo com Pogue e Soldofsky (1969), ao realizar a revisão do estudo de Hickman 

(1958), os autores afirmam que este último, concluiu que os ratings das agências, assim como 

os rendimentos de mercado, e outros dispositivos de rating foram guias úteis para a 

determinação do risco de inadimplência subsequente. 

Dentre outros estudos revisados por Pogue e Soldofsky (1969), aquele que mereceu 

maior atenção foi o realizado por Fisher (1959), que levantou a hipótese de que o prêmio de 

risco sobre obrigações das empresas é uma função do seu risco de inadimplência e liquidez; 

nesse estudo Fisher utilizou a técnica de regressão múltipla, testando quatro variáveis 
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independentes: o coeficiente de variação do lucro líquido, o número de anos em que não 

houve inadimplência em dívidas, a relação entre o valor de mercado dos títulos e 

endividamento, e o valor de mercado dos títulos negociados; e concluiu que cada uma das 

variáveis contribuiu significativamente para explicar a diferença entre os rendimentos de 

títulos corporativos e dos títulos do Tesouro dos E.U.A.. 

Por fim, Pogue e Solfdosky (1969) concluíram que as classificações de ratings estão 

inversamente relacionadas com a alavancagem e instabilidade da empresa, e diretamente 

relacionados com o tamanho da empresa e rentabilidade proporcionada; concluíram também 

que as informações disponíveis publicamente podem ser empregadas para prever o rating de 

seus títulos, e ainda que a precisão dessas previsões é maior quando a diferença entre os 

ratings é maior, por exemplo, Aaa versus Baa, e, por último, os autores afirmam que embora 

valores intangíveis de julgamento sejam considerados na avaliação de ratings, as diferenças 

nas avaliações de títulos podem ser explicadas de forma significativa pelas estatísticas 

financeiras e operacionais disponíveis. 

Kisgen (2006) analisou a relação entre os ratings de crédito e a estrutura de capital das 

empresas, sob a ótica de que, muitas vezes, as empresas definem sua estrutura de capital com 

o intuito de evitar um rebaixamento em sua classificação, ou até mesmo de conquistar uma 

melhor classificação no mercado, mudanças que podem desencadear eventos como alterações 

nas taxas de cupons de seus títulos, perda de contratos, recompra de títulos ou até mesmo a 

perda da atratividade para o mercado de capitais. 

O estudo de Kisgen (2006) se dedicou a examinar se as decisões de estrutura de capital 

são diretamente afetadas pelas avaliações de ratings. Para tal, o autor criou duas medidas 

distintas, a primeira para empresas que se encontravam próximo ao downgrade de sua 

avaliação, e a segunda para empresas na situação contrária, ou seja, próximas ao upgrade de 

sua avalição, e, assim, avaliar se essas situações refletiam alterações sua estrutura de capital. 

Em sua conclusão, Kisgen (2006) notou que, de fato, os ratings de crédito afetam 

diretamente as decisões de estrutura de capital por parte dos gestores. 

2.3.3 Resolução 2.682/99 – Banco Central do Brasil 

A Resolução 2.682/99 do Bacen – Banco Central do Brasil, dispõe sobre os critérios 

de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos 

de liquidação duvidosa. 
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Segundo esta Resolução, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operações de crédito em ordem 

crescente de risco. 

Quadro 3: Níveis de Classificação de Risco do Bacen. 

Níveis de Classificação 

de Risco 

Nível Rating 

I AA 

II A 

III B 

IV C 

V D 

VI E 

VII F 

VIII G 

IX H 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o artigo segundo da Resolução 2.689/99, a classificação da operação 

no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito e 

deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações 

internas e externas, contemplando, ao menos, os seguintes aspectos: 

Quadro 4: Critérios para Classificação de Risco do Bacen. 

Em relação ao devedor e seus garantidores: 

Situação econômico financeira; 

Grau de endividamento; 

Capacidade de geração de resultados; 

Fluxo de caixa; 

Administração e qualidade de controles; 

Pontualidade e atrasos nos pagamentos; 

Contingências; 

Setor de atividade econômica; 

Limite de crédito. 

Em relação à operação: 

Natureza e finalidade da operação; 

Características das garantias, particularmente quanto à suficiência e 

liquidez; 

Valor. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O artigo quarto da Resolução trata ainda que a classificação das operações nos níveis 

de risco deve ser revista, no mínimo mensalmente em função de atraso verificado no 

pagamento de parcela principal ou de encargos. 

Quadro 5: Classificação e Provisão do Risco de Crédito. 

Classificação de 

Risco 

Prazo de Atraso - 

em dias 
Provisão Mínima 

AA - 0,00% 

A Até 14 dias 0,50% 

B 15 a 30 1% 

C 31 a 60 3% 

D 61 a 90 10% 

E 91 a 120 30% 

F 121 a 150 50% 

G 151 a 180 70% 

H Acima de 180 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.3.4 Classificação Internacional de Ratings 

Securato et al. (2006) afirmam que as cinco empresas comerciais de ratings nos 

Estados Unidos são: Moody´s Investors Service, Standard & Poor´s, Duff and Phelps, 

McCarthy, Crisanti & Maffei e Fitch Investors Service. 

De acordo com Securato et al. (2006) os dois sistemas de crédito, ou qualidade de 

ratings mais amplamente usados são os da Moody´s e Standard & Poor´s. Em ambos, o termo 

alto grau significa baixo risco de crédito ou alta probabilidade de futuros pagamentos. 

Quadro 6: Ratings da Standard & Poor´s e da Moody´s Investors Service. 

Rating Standard & Poor´s Rating Moody´s 

AAA 

O rating de crédito mais elevado. A 

capacidade de pagamento do tomador é 

extremamente forte. 

Aaa 

Empresas julgadas da melhor 

qualidade com baixo grau de 

risco. 
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AA 

A capacidade de pagamento é forte e 

difere do grau mais elevado por um 

pequeno grau. 

Aa 

Alta qualidade, mas classificadas 

abaixo da Aaa porque possuem 

menos margem de proteção, ou 

elementos de risco, no longo 

prazo. 

A 

Tem forte capacidade de pagamento; 

entretanto o tomador é sensível a efeitos 

adversos das condições econômicas. 

A 

As obrigações possuem atributos 

favoráveis para investimento, mas 

podem apresentar risco no futuro. 

BBB 

Tem capacidade adequada de pagamento, 

mas condições econômicas adversas 

podem torná-lo arriscado 

Baa 

Capacidade adequada de 

pagamento; nem altamente 

protegidas, nem pobremente 

suportadas. 

BB 

Considerados especulativos devido aos 

dados de balanço, sendo BB o menor 

grau de especulação e CC o mais 

elevado. 

Ba 
Possui elementos especulativos, 

não tendo um futuro promissor. 

B B 

Não possui as características de 

um investimento desejável; 

pequena probabilidade de 

pagamento. 

CCC 

Caa 

Padrões inadequados, talvez 

inadimplente ou contendo 

elementos perigosos. CC 

C 
Refere-se a obrigações cujos juros não 

estão sendo pagos. 
Ca 

Muito especulativo, já com 

elementos inadimplentes. 

D 
Refere-se a empresas com pagamentos 

em atraso ou inadimplentes. 
C 

Extremamente especulativo; 

muitas vezes inadimplentes. 

    

Fonte: Securato et al. (2006, p. 324). 
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2.4 Avaliação de Empresas Através de Índices 

Segundo Matarazzo (2010, p. 81), a avaliação da empresa através de índices exige a 

comparação com padrões e a fixação da importância relativa de cada índice. 

“Índice é a relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações Financeiras, 

que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma 

empresa.”. 

O importante não é o cálculo de um grande número de índices, mas de um conjunto de 

índices que permitam analisar e entender a situação financeira e econômica da empresa de 

acordo a necessidade ou desejo de profundidade escolhidos (MATARAZZO, 2010, p. 82). 

O apêndice A relaciona os principais índices encontrados na literatura utilizados na 

análise de empresas. 

Para Assaf Neto e Silva (2002, p. 15), o capital de giro ou capital circulante, é 

representado pelo ativo circulante, ou seja, pelas aplicações correntes, identificadas pelas 

disponibilidades, valores a receber e estoques. 

“Num sentido mais amplo, o capital de giro representa os recursos demandados por 

uma empresa para financiar suas necessidades operacionais identificadas desde a aquisição de 

matérias primas (ou mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado.” 

(ASSAF NETO; SILVA, 2002, p. 15). 

Matarazzo (2010, p. 194), define o Capital Circulante Líquido como a folga financeira 

da empresa, e pode ser calculado da seguinte forma: 

Capital Circulante Líquido = Ativo Circulante – Passivo Circulante 

O autor ressalta ainda que a composição do CCL, ou Capital Circulante Líquido, 

merece atenção. O Patrimônio Líquido cobre todo o Ativo Permanente e tem uma parte 

investida no Ativo Circulante. Essa parcela é chamada de Capital Circulante Próprio, ou 

Capital de Giro Próprio, e representa a parcela de Capital Próprio no Ativo Circulante 

(MATARAZZO, 2010, p. 198). 

Ainda de acordo com Matarazzo (2010), existem outros índices de grande valia para a 

análise de empresas, são os índices de prazos médios, que demonstram a dinâmica da empresa 

(MATARAZZO, 2010, p. 260). 

O Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV, determina o volume de 

investimentos em Duplicatas a Receber, e pode ser calculado da seguinte forma: 
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PMRV = DR / Vd 

Onde: DR = Duplicatas a Receber 

Vd = Vendas Diárias 

Obs.: Como nas demonstrações financeiras são geralmente informadas as Vendas 

Anuais, e não as diárias, calcula-se: 

Vd = V / 360 

Onde: V = Vendas Anuais 

O Prazo Médio de Pagamento de Compras – PMPC, determina o volume de 

investimentos em Compras, e pode ser calculado da seguinte forma: 

PMPC = 360 x (F / C) 

Onde: F = Saldo de Fornecedores do Balanço 

C = Compras 

O Prazo Médio de Renovação dos Estoques – PMRE, aparentemente, é encontrado por 

uma fórmula análoga às anteriores, porém, existe uma diferença fundamental, enquanto as 

duplicatas a receber ou a pagar decorrem das vendas, ou das compras passadas, os estoques 

relacionam-se com as vendas (a preço de custo) futuras. A fórmula para esse cálculo é: 

PMRE = 360 x (E / CMV) 

Onde: E = Estoques 

CMV = Custo das Mercadorias Vendidas 

(MATARAZZO, 2010, p. 261 – 266). 

Para Matarazzo (2010), “A análise dos prazos médios só é útil quando os três prazos 

são analisados conjuntamente.” (MATARAZZO, 2010, p. 267). 

Segundo Assaf Neto e Silva (2002, p. 19), uma boa administração de capital de giro 

envolve a alta rotação (giro) ao circulante, tornando o fluxo de operações mais dinâmico. 

Quanto menor for a necessidade de imobilização de capital no ativo circulante, 

consequentemente haverá um incentivo ao aumento de rentabilidade. 

Assim sendo, a empresa busca sistematicamente a produção e venda de bens e serviços 

visando a obter resultados para satisfazer às expectativas de retorno de suas várias fontes de 

financiamento (ASSAF NETO; SILVA, 2002, p. 19). 

Para Assaf Neto e Silva (2002, p. 19), é no entendimento desse processo que se 

identifica de forma natural e repetitiva o ciclo operacional da empresa, que tem início a partir 
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do momento em que a empresa compra a matéria prima ou a mercadoria a ser vendida, e se 

finaliza no momento em que ocorre o recebimento pela venda do produto final, ou pelo 

serviço prestado. 

De acordo com Brom e Balian (2007, p. 67 e 68), “O Ciclo Operacional – CO, mostra 

o tempo decorrido entre a compra e o recebimento da venda dos produtos, isto é, o prazo de 

investimento da empresa.”. Segundo os autores, esse é o cálculo do Ciclo Operacional: 

CO = PMRV + PMPC 

Assaf Neto e Silva (2002, p. 20), ressaltam que o ciclo operacional pode variar em 

função do setor de atividade e características de atuação da empresa. Dessa forma, muitas 

empresas têm ciclo operacional com prazo inferior a um ano, isso significa que o ciclo se 

repete diversas vezes ao ano, evidenciando maior giro para os investimentos operacionais. 

Brom e Balian (2007, p. 68), também escrevem sobre o Ciclo Financeiro – CF, ou 

Ciclo de Caixa, que representa o tempo entre o momento em que a empresa investe dinheiro e 

o tempo em que recebe pelas vendas. E seu cálculo é: 

CF = PMRE + PMRV – PMPC 

Para Assaf Neto e Silva (2002, p. 32), o ciclo financeiro mede exclusivamente as 

movimentações de caixa, ou seja, ele representa o período entre o desembolso inicial de caixa 

e o recebimento da venda do produto. 

Assaf Neto e Silva (2002, p. 22), também estudam o ciclo econômico, que considera 

as ocorrências de natureza econômica, envolvendo a compra dos materiais até a respectiva 

venda. Este ciclo não leva em consideração os reflexos de caixa verificados em cada fase 

operacional. Seu cálculo pode ser feito da seguinte forma: 

CE = CO - PMPC 

De acordo com Matarazzo (2010, p. 284), a diferença entre os investimentos da 

empresa (Ativo Circulante Operacional) e os seus financiamentos (Passivo Circulante 

Operacional), é quanto a empresa necessita de capital para financiar o giro, e pode ser 

calculado pela seguinte fórmula: 

NCG = ACO – PCO 

Onde: NCG = Necessidade de Capital de Giro 
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De acordo com Assaf Neto e Silva (2002, p. 64), pode-se medir também a necessidade 

de financiamento permanente de uma empresa da seguinte forma: 

NTFP = NCG + Investimento Permanente 

“Esta necessidade total de financiamento permanente, para que se estabeleça o 

equilíbrio financeiro da empresa, deve ser coberta basicamente por passivos permanentes, 

constituídos das exigibilidades a longo prazo e patrimônio líquido.” (ASSAF NETO; SILVA, 

2002, p. 64). 

Silva (2003, p. 246 e 247), define o capital de giro próprio como a parcela do ativo 

circulante que é financiada com recursos próprios, ou seja, a parte que sobra do patrimônio 

líquido após o comprometimento dos recursos próprios com o permanente mais o realizável a 

longo prazo. Podendo ser calculado da seguinte forma: 

CGP = PL – (AP + RLP) 

Onde: PL – Patrimônio Líquido 

AP – Ativo Permanente 

RLP – Realizável a Longo Prazo 

Para Assaf Neto e Silva (2002, p. 24) o equilíbrio financeiro de uma empresa ocorre 

quando suas obrigações financeiras se encontram lastreadas em ativos com prazos de 

conversão em caixa similares aos dos passivos. 

Matarazzo (2010, p. 285) cita que, para financiar as suas necessidades de capital de 

giro a empresa conta, normalmente, com três tipos de financiamento: 

 Capital Circulante Próprio; 

 Empréstimos e financiamentos bancários de longo prazo; 

 Empréstimos bancários de curto prazo e duplicatas descontadas. 

2.5 Estudos e Modelos nas Áreas Financeira e de Crédito 

A agilidade para decisão de crédito tem sido um dos principais pilares para 

sustentação dos negócios das instituições financeiras, nesse contexto, a tecnologia da 

informação e as técnicas quantitativas têm prestado significativa contribuição à avaliação do 

risco de crédito (SILVA, 2006). 

Altman, Baidya e Dias (1979) desenvolveram um modelo de previsão de insolvência 

baseado na técnica estatística de análise discriminante, foram selecionadas 58 empresas, e 
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seus demonstrativos contábeis foram analisados de forma a se obterem os índices econômico 

financeiros a serem utilizados no modelo. As variáveis explicativas escolhidas foram baseadas 

em outro estudo elaborado também por Altman (1968), adaptando duas das variáveis à 

realidade brasileira, dessa forma, as variáveis escolhidas foram: 

(Ativo Corrente – Passivo Corrente) / Ativo Total; 

(Não Exigível – Capital Aportado pelos Acionistas) / Ativo Total; 

Lucros antes de Juros e Impostos / Ativo Total; 

Valor Contábil do Patrimônio Líquido / Exigível Total; 

Vendas / Ativo Total 

O modelo desenvolvido por Altman, Baidya e Dias (1979) permitiu classificar as 

empresas em dois grupos, firmas com características de problemas financeiros potenciais e 

firmas sem indicações de problemas, com precisão de 88% quando o modelo é aplicado com 

antecedência de um ano e 78% quando aplicado com antecedência de três anos. 

Securato (2003) apresentou uma fórmula para o cálculo da probabilidade de default de 

uma operação de crédito, utilizando como dados de entrada coeficientes obtidos a partir das 

demonstrações contábeis e da evolução dos valores do Ativo e Patrimônio Líquido da 

empresa, além do estado da dívida. 

Em seu estudo, Securato (2003) elaborou a fórmula a partir de uma variação do 

modelo de opções reais seguindo a linha do modelo KMV, que procura calcular a 

probabilidade de default, ou seja, de não pagamento de uma dívida em um prazo fixado, essa 

probabilidade de default (PD), é calculada a partir da distância de default (DD), calculada pela 

diferença entre o valor esperado dos ativos (E [A]) e o valor das dívidas de curto prazo, 

somada à metade das de longo prazo, assim sendo: 

PD = E [At] – (DC + DL/2) 

σA 

Onde: DC: Dívida de Curto Prazo; 

 DL: Dívida de Longo Prazo; 

 DD: Distância de default dada em número de desvios padrões. 

Daí obtém-se a probabilidade de default empírica, dada por: 

PD = Número de firmas que deram default em um ano, com valores de ativos de K σ 

distância de default no início do ano 

______________________________________________________________ 

Total de firmas com valores de ativos de K σ de distância de default 
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Securato (2003) ao testar seu modelo, que é uma variação do modelo apresentado 

acima, constatou que, aumentando o percentual de endividamento, a probabilidade de default 

aumenta consideravelmente, enquanto que, aumentando o quociente σPL/σA (σPL: Volatilidade 

da taxa de variação do PL; σA: Volatilidade da taxa de variação dos ativos da empresa), essa 

probabilidade diminui, demostrando que, quanto maior for a taxa de variação do patrimônio 

em relação à taxa de variação do ativo, o risco da empresa diminui. 

Lemos (2003) constatou que utilizando informações cadastrais os analistas de crédito 

têm condições de diagnosticar os novos clientes, quanto ao merecimento ou não de crédito, 

em seu estudo foram utilizados dois métodos, redes neurais e árvores de decisão, os resultados 

obtidos pelos dois métodos utilizados comprovaram sua eficiência na classificação de 

empresas como adimplentes ou inadimplentes. 

Assaf Neto e Brito (2008) desenvolveram um modelo de classificação de risco de 

crédito de grandes empresas que atuam no Brasil, utilizando a técnica estatística de regressão 

logística e um conjunto de quatro índices econômico financeiros como variáveis explicativas; 

os índices econômico financeiros efetivamente utilizados no modelo foram: Lucros Retidos 

Sobre Ativo, Endividamento Financeiro, Capital de Giro Líquido e Saldo de Tesouraria Sobre 

Vendas. 

O modelo proposto por Assaf Neto e Brito (2008) possibilita a previsão de ocorrência 

de eventos de default com um ano de antecedência, alcançando significativo índice de acerto: 

88,7%. O referido modelo estabelece uma relação entre o evento de default e a situação 

econômico financeira da empresa, caracterizada por índices calculados a partir de suas 

demonstrações contábeis. 

Os autores Assaf Neto e Brito (2008) ressaltam ainda que modelos de risco de crédito 

derivados empiricamente têm sido objeto de críticas nos meios acadêmicos, em função de não 

estarem suportados por uma teoria explícita, e argumentam que embora os modelos não 

tenham uma fundamentação teórica sólida, o expressivo nível de acerto nas classificações 

obtido de forma recorrente pelos trabalhos desenvolvidos nas últimas décadas sugere que a 

insolvência empresarial é um evento que pode ser previsto com sucesso. 

Assaf Neto e Brito (2008) afirmam que os modelos de risco de crédito desenvolvidos 

empiricamente possuem um forte apelo prático, sobretudo pela sua aplicabilidade nas 

atividades de concessão e gerenciamento de risco de crédito das instituições financeiras. 
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2.6 Regressão Quantílica 

Koenker e Hallock (2001) utilizaram como ilustração para a ideia básica da regressão 

quantílica o estudo desenvolvido por Engel (1857) que analisou a relação entre as despesas 

familiares com alimentação e o incremento de renda. 

Figura 5: Curva de Engel - Despesas Familiares com Alimentação X Renda Familiar.

 

Fonte: Adaptado de KOENKER e HALLOCK (2001). 

Segundo Koenker e Hallock (2001) o estudo desenvolvido por Engel (1857) 

claramente demonstra uma tendência de que as despesas familiares com alimentação tendem a 

aumentar conforme a renda familiar aumenta. O espaçamento entre as linhas de regressão 

quantílica também demonstra que a distribuição condicional da variável despesas familiares 

com alimentação está enviesada para a esquerda: o espaçamento mais estreito presente nos 

quantis superiores indica elevada densidade e uma cauda superior mais curta, enquanto o 

espaçamento mais largo dos quantis inferiores indicam uma menor densidade e cauda maior. 

Koenker e Hallock (2001) explicam que a figura 5 representa a estimativa de sete 

regressões quantílicas para diferentes valores de τ (0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 0,9, 0,95) que 

estão sobrepostas à dispersão. A mediana τ = 0,5 é indicada pela linha sólida, enquanto a linha 

tracejada indica a estimativa da média condicional, pelo método dos mínimos quadrados. 
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De acordo com Koenker e Hallock (2001) a mediana e a média condicionais se 

ajustam de maneira bastante diferente no exemplo citado, fato que pode ser explicado 

parcialmente pela assimetria da densidade condicional e parcialmente pelo forte efeito 

exercido pelo método dos mínimos quadrados ajustado pelos dois outliers que podem ser 

considerados: altíssima renda familiar e baixíssimas despesas com alimentação. Vale ressaltar 

ainda que uma consequência da falta de robustez deve-se ao ajuste pelo método dos mínimos 

quadrados, que fornece uma estimativa bastante pobre da média condicional para as menores 

rendas familiares da amostra, enquanto a mediana (linha sólida) passa por todas as 

observações que incluem baixa renda familiar. 

A regressão quantílica, disseminada por Koenker e Basset em 1978, pode ser 

entendida como uma extensão natural do método dos mínimos quadrados para modelos de 

estimativa de médias convencionais para a estimativa de um modelo para as funções de 

quantis condicionais (KOENKER, HALLOCK, 2001). 

Segundo Koenker (2005) a regressão quantílica oferece a oportunidade de uma visão 

mais completa das relações entre as variáveis estocásticas. O autor comenta que muito do que 

é considerado estatística aplicada, deve ser visto, na realidade, como uma versão elaborada do 

modelo de regressão linear e associado à estimativa pelo método dos mínimos quadrados. 

Koenker (2005) parte da ideia de Mosteller e Tukey (1977), que afirmaram que a 

curva de regressão linear dá um grande resumo para as médias das distribuições 

correspondentes ao conjunto de “X´s”, e que então seria possível ir mais longe e calcular 

várias curvas de regressão diferentes, correspondentes aos diversos pontos percentuais das 

distribuições e, dessa forma, obter uma imagem mais completa do conjunto. 

Koenker (2005) sugere ainda três respostas possíveis para o sucesso do método dos 

mínimos quadrados, sendo, o primeiro, o fato de que o tratamento computacional de 

estimadores lineares é extremamente atraente, tendo sido esse, possivelmente, o impulso 

inicial para o seu sucesso; a segunda resposta possível é que, se os ruídos da observação são 

normalmente distribuídos, o método dos mínimos quadrados pode oferecer uma oportunidade 

de otimização; e a terceira e mais recente abordagem sugere que o referido método estima as 

funções de média condicional. 

De acordo com Koenker (2005, p. 1), o objetivo da regressão quantílica é oferecer 

uma estratégia compreensiva de como ir mais longe, como citaram Mosteller e Tukey (1977) 

e, assim, completar a figura da regressão. 
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Koenker (2005, p. 2) comenta que Mosteller e Tukey, em 1977, sugeriram que a média 

raramente é um fim satisfatório por si só, mesmo que seja utilizada para a análise de uma 

única amostra. Medidas de dispersão, assimetria, curtose, boxplots, histogramas e estimativas 

de densidade mais sofisticadas são comumente utilizadas para obter conhecimentos mais 

aprofundados. A questão seria a possibilidade de realizar algo semelhante em regressão, essas 

ideias são discutidas ao longo do trabalho do autor. 

Segundo Koenker (2005, p. 2) a regressão quantílica permite analisar a associação 

entre a variável de resposta e as variáveis explicativas dentre os diversos quantis da 

distribuição, assim é possível obter uma visão mais completa dos impactos. O autor cita ainda 

algumas vantagens desse método sobre a técnica dos mínimos quadrados: 

 A técnica de regressão quantílica permite caracterizar toda a distribuição condicional 

de uma variável de resposta a partir de um conjunto de regressores; 

 Regressão quantílica pode ser utilizada mesmo quando a distribuição não é Gaussiana; 

 Regressão quantílica utiliza a totalidade dos dados para estimar os coeficientes 

angulares dos quantis, ou seja, não há sub amostras dos conjuntos de dados; 

 A regressão quantílica é robusta a outliers; 

 Por utilizar a distribuição condicional da variável resposta, podem ser estimados os 

intervalos de confiança dos parâmetros e do regressando diretamente dos quantis 

condicionais desejados; 

 Como os erros não possuem uma distribuição normal, os estimadores provenientes da 

regressão quantílica podem ser mais eficientes que os estimadores por meio do método 

dos mínimos quadrados; 

 A regressão quantílica pode ser representada como um modelo de programação linear, 

o que facilita a estimação dos parâmetros, e diversos softwares econométricos 

possuem ferramentas para este tipo de análise. 

Koenker e Basset (1978) afirmam que, em linguagem estatística, o termo robustez 

denota uma certa resiliência a desvios dos pressupostos de modelos hipotéticos. 

Segundo Koenker e Basset (1978), quando uma distribuição não é Gaussiana, ou seja, 

quando a distribuição não é normal, o método dos mínimos quadrados torna-se extremamente 

sensível a pequenas quantidades de outliers. Os autores citam uma passagem do texto de Box 

e Tiao (1962), onde argumentam que a estatística clássica tende a tratar hipóteses como se 

fossem axiomas, enquanto, de fato, são conjecturas, ou seja, proposições; se for assumida uma 

hipótese de normalidade, parte-se para a análise estatística clássica. 
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De acordo com Koenker (2001), quantis parecem estar inseparavelmente ligados às 

atividades de ordenar e classificar as observações da amostra que são normalmente utilizadas 

para defini-los. No entanto, existe uma alternativa simples de otimização para este problema, 

assim como é possível definir a média de uma amostra para solucionar o problema de 

minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, pode-se definir a mediana como solução para 

minimizar uma soma de resíduos absolutos. A simetria da função do valor absoluto linear 

implica que a minimização da soma de resíduos absolutos deve igualar o número de resíduos 

positivos e negativos, assegurando que há o mesmo número de observações acima e abaixo da 

mediana. 

Koenker (2001) afirma que uma vez que a simetria do valor absoluto origina a 

mediana, talvez minimizar uma soma de resíduos absolutos ponderados assimetricamente, 

simplesmente dimensionando diferentes pesos para os resíduos positivos e negativos, poderia 

gerar os percentis. Para este caso, o autor sugere a seguinte equação: 

 

min Σ ρτ (yi – ξ), 

           ξ ϵ R 

Onde a função ρτ(.) é a função do valor absoluto que produz o quantil τ, conforme a 

figura 6 demonstra. 

Figura 6: Função ρ da Regressão Quantílica: 

 

Fonte: KOENKER e HALLOCK (2001). 

Segundo Hao e Naiman (2007, p. 1), o objetivo central da regressão clássica consiste 

em estimar a média de uma variável de resposta condicional aos valores das variáveis 
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explicativas. Este objetivo pode funcionar bem quando as hipóteses são respeitadas, entretanto 

não pode ser alcançado quando as condições não são padronizadas. Duas dessas hipóteses, 

dentre as mais assumidas são as hipóteses de normalidade e de homocedasticidade. Porém 

essas duas hipóteses, comumente consideradas cruciais, podem não ser presentes em alguns 

problemas de ciências sociais. Por exemplo, a distribuição de renda é raramente normal, e a 

dispersão da remuneração anual de CEO´s (Chief Executive Officers) tende a aumentar de 

acordo com o tamanho da empresa, uma indicação de heterocedasticidade. 

De acordo com Hao e Naiman (2007, p. 1) é nesse ponto em que a regressão quantílica 

pode ser útil, porque ela relaxa essas hipóteses. Aliado a isso, a técnica oferece ao pesquisador 

uma visão que não pode ser obtida por meio da regressão clássica, uma visão sobre os efeitos 

das variáveis explicativas na localização, escala e forma de distribuição da variável de 

resposta. 

Hao e Naiman (2007, p. 1) lembram que o propósito da análise de regressão é expor a 

relação entre a variável de resposta e as variáveis preditivas. Em aplicações reais a variável de 

resposta não pode ser prevista exatamente a partir das variáveis preditivas. Em vez disso, a 

resposta para um valor fixo de cada variável preditiva é uma variável aleatória. Por esse 

motivo costuma-se sumarizar o comportamento da resposta para valores fixos dos preditores 

utilizando-se de medidas que levem à tendência central. Medidas típicas de tendência central 

são: média, mediana e moda. 

A regressão tradicional tem seu foco na média, isto é, sumariza-se a relação entre a 

variável de resposta e as variáveis preditivas descrevendo a média das respostas para cada 

valor fixo dos preditores, usando uma função, refere-se à média condicional da resposta. A 

ideia de modelar e ajustar a função de média condicional está no centro de uma vasta família 

de abordagens de modelos de regressão, incluindo a mais familiar e conhecida regressão 

linear simples, regressão múltipla, modelos com erros heterocedásticos como mínimos 

quadrados e modelos de regressão não linear (HAO e NAIMAN, 2007, p. 1). 

Segundo Hao e Naiman (2007, p. 1 e 2) modelos de média condicional possuem 

algumas propriedades atrativas, sob condições ideais eles são capazes de prover uma 

descrição completa da relação entre covariáveis e a distribuição da resposta. Além disso, o 

uso de modelos de média condicional leva a estimadores que possuem propriedades 

estatísticas atrativas, são fáceis de calcular e interpretar. 

O modelo de regressão mediana pode ser usado para atingir o mesmo objetivo que um 

modelo condicional de regressão média, representar a relação entre o centro da resposta e as 
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covariáveis. No entanto, quando a distribuição é altamente enviesada a média pode ser um 

desafio para ser interpretada, enquanto a mediana permanece altamente informativa. Como 

consequência, modelos de regressão mediana apresentam maior probabilidade de sucesso 

(HAO e NAIMAN, 2007, p. 2). 

A mediana é um quantil especial, que descreve a localização central da distribuição. 

Regressão mediana condicional é um caso especial de regressão quantílica, onde o quinto 

quantil é modelado como uma função das covariáveis. Outros quantis também podem ser 

utilizados para descrever posições não centrais de uma distribuição. A noção de quantil 

generaliza termos específicos como quartil, quintil, decil e percentil. O ρº quantil demonstra o 

valor da resposta abaixo do qual a proporção da população está é ρ. Dessa forma o quantil 

pode representar qualquer posição de uma distribuição. Por exemplo, 2,5% da população 

encontram-se abaixo do 0,025 quantil (HAO e NAIMAN, 2007, p. 3). 

Koenker e Basset (1978) iniciaram os estudos sobre a regressão quantílica, que modela 

quantis condicionais como funções de preditores. O modelo de regressão quantílica é uma 

extensão natural do modelo de regressão linear. Enquanto a regressão linear especifica 

mudanças na média das variáveis dependentes, associada a mudanças nas covariáveis, o 

modelo de regressão quantílica especifica mudanças em um determinado quantil. 

Considerando que qualquer quantil possa ser utilizado, o modelo permite pré-determinar 

qualquer posição na distribuição. A regressão quantílica permite aos pesquisadores escolher 

posições na amostra que atendam aos seus objetivos (HAO e NAIMAN, 2007, p. 3 e 4). 

Considerando que múltiplos quantis possam ser modelados, é possível compreender 

um melhor entendimento a respeito de como a resposta da distribuição é afetada pelos 

preditores. A habilidade de modelar e alterar a forma da amostra representa uma metodologia 

significante em pesquisa social (HAO e NAIMAN, 2007, p. 4). 

Modelos de regressão quantílica podem ser facilmente ajustados para minimizar 

medidas generalizadas de distância usando algorítimos baseados em programação linear. 

Como resultado, a regressão quantílica torna-se uma ferramenta prática para utilização pelos 

pesquisadores (HAO e NAIMAN, 2007, p. 4). 

Hao e Naiman (2007, p. 4) comentam que uma década e meia após Koenker e Basset 

terem introduzido a regressão quantílica, outras aplicações empíricas utilizando o método 

começaram a ser estudadas de forma substancial e citam diversos estudos baseados na mesma 

técnica. 
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De acordo com Hao e Naiman (2007, p. 29), quando se tem uma distribuição 

assimétrica, a mediana pode ser uma medida mais adequada de tendência central, assim 

sendo, a regressão condicional da mediana pode ser mais apropriada que a regressão 

condicional baseada na média. A regressão condicional da mediana foi proposta por 

Boscovich em meados do século XVIII e posteriormente estudada por Laplace e Edgeworth. 

O modelo de regressão mediana resolve problemas apresentados pelo modelo de regressão 

linear. A regressão mediana estima o efeito de covariáveis na mediana condicional, 

representando assim a localização central mesmo quando a amostra é assimétrica. 

O fato de a regressão quantílica ser considera robusta a outliers e outras violações de 

hipóteses está ligado ao processo de análise de regressão linear, onde valores que se afastam 

do padrão tendem a distorcer a média, dessa forma, a regressão linear simples é mais sensível 

a esses valores que se afastam da média e é afetada por eles, enquanto no modelo de regressão 

quantílica isso não acontece (HAO e NAIMAN, 2007, p. 41). 

2.7 Exemplos de Estudos Embasados em Regressão Quantílica 

Silva e Porto Júnior (2006) analisaram empiricamente a suposta relação positiva entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, para tal, aplicaram a técnica da 

regressão quantílica a partir de dados de 77 países, realizando um mapeamento do impacto 

gerado pelas medidas de desenvolvimento financeiro na distribuição condicional da variável 

resposta (medidas de crescimento econômico). 

De acordo com Silva e Porto Júnior (2006), as estimativas produzidas pela regressão 

quantílica permitiram concluir que: a) há uma relação positiva entre desenvolvimento 

financeiro e crescimento econômico; b) mesmo controlado por características cross-country, 

os parâmetros estimados se mantêm positivos; e c) quanto maior o quantil (ou seja, quanto 

maior a taxa de crescimento econômico), maior é a contribuição do sistema financeiro para o 

crescimento econômico. 

Koenker e Hallock (2001) discutiram a utilização da regressão quantílica como, por 

exemplo, no estudo realizado por Abrevaya (2001), que utilizou a técnica para determinação 

do peso de recém nascidos, para o estudo foram utilizadas diversas variáveis demográficas e 

maternas, verificando sua influência no peso real dos bebês recém nascidos. 

Outro trabalho citado por Koenker e Hallock (2001) diz respeito à utilização da 

regressão quantílica no trabalho de Machado e Mata (1999) que introduziu uma nova maneira 
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de abordar o trabalho de Oaxaca (1973) sobre a decomposição do salário, onde o método 

proporcionou uma nova estratégia geral para simular as distribuições marginais do processo. 

Os autores Koenker e Hallock (2001) também comentam a respeito do trabalho de 

Deaton (1997) que introduziu a regressão quantílica na análise de demanda. Ao realizar um 

estudo da Curva de Engel para despesas com alimentação familiar no Paquistão, Deaton 

percebeu que embora a mediana de elasticidade de Engel de 0,906 seja similar aos mínimos 

quadrados ordinários, estimados em 0,909, o coeficiente no 10º quantil é 0.879, e a estimativa 

no 90º percentil é 0,946, indicando um padrão de heterocedasticidade. 

O artigo de Koenker e Hallock (2001) ressalta ainda que existe um crescente número 

de trabalhos empíricos na área de finanças empregando a regressão quantílica. Dentre eles, os 

autores destacam a rápida expansão de trabalhos relacionados ao estudo do value at risk, 

inclusive por autores como Taylor (1999) entre outros, e também por Basset e Chen (2001), 

que consideraram os modelos de índices de regressão quantílica para caracterizar os estilos de 

fundos de investimento mútuo. 

Kordas (2002) apresentou uma aplicação da regressão quantílica binária para o 

problema de classificação de crédito. Em seu trabalho o autor comparou métodos 

discriminantes paramétricos com a alternativa semiparamétrica da regressão quantílica, com o 

intuito de conceder uma melhor visão de como as covariáveis afetam a variável de resposta. 

Em seu estudo Kordas (2002) concluiu que: 

a) Um número de variáveis encontradas exerce efeitos heterogêneos entre vários quantis 

de risco de crédito; 

b) Os dois modelos paramétricos encontram resultados bastante parecidos, no entanto 

discordam consideravelmente do modelo de regressão quantílica, essa discordância é 

relativamente baixa quando o modelo é aplicado a situações de baixa probabilidade de 

default, contudo, torna-se mais considerável quando trata situações com elevada 

possibilidade de default. 

c) Em termos de capacidade preditiva, o modelo de regressão quantílica supera os 

modelos paramétricos, como esperado. 

Santos (2012) estudou e analisou diversos modelos de regressão quantílica, discutiu as 

propriedades desses modelos, como equivalência e robustez, e, por fim, avaliou a qualidade 

do ajuste em modelos de regressão quantílica. 

Em sua conclusão Santos (2012) afirma que a análise de regressão é uma das 

principais técnicas utilizadas em análise de dados, e, por esse motivo, é importante que novas 
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técnicas sejam difundidas para que a análise entre as relações das variáveis de resposta e suas 

variáveis explicativas seja realizada da melhor maneira possível. O autor, inclusive, sugere 

que sejam utilizados modelos de regressão quantílica tendo em vista o objetivo da análise de 

regressão. 

Considerando a representatividade dos estudos abordados, assim como a característica 

de inovação dos mesmos, ao utilizar um novo método estatístico na busca de uma solução 

para problemas recorrentes, encontra-se a motivação da utilização desta técnica, regressão 

quantílica, no presente estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo geral deste trabalho acadêmico é evidenciar a possível contribuição da 

utilização da regressão quantílica e da inclusão de indicadores sócio ambientais na 

classificação de rating empresarial e, consequentemente, na previsão de insolvência. 

Para atingir tal objetivo, será utilizada uma amostra composta por empresas de capital 

aberto, listadas em Bolsa de Valores, seus respectivos ratings, dados e indicadores econômico 

financeiros, ambientais e sociais. 

Diversos autores, citados no Aporte Teórico, utilizaram-se de índices econômico 

financeiros diversos e outras técnicas estatísticas, como por exemplo a regressão linear 

simples, o método dos mínimos quadrados, data mining, redes neurais e árvores de decisão, 

dentre outras, para gerarem modelos de classificação de risco empresarial e previsão de 

insolvência empresarial. 

Outrossim, o que se propõe neste trabalho acadêmico é a utilização de indicadores 

econômicos, financeiros, ambientais e sociais, aliados ao método estatístico denominado 

regressão quantílica, inicialmente estudado e difundido por Koenker e Basset (1978), para 

reclassificar os ratings das empresas pertencentes a amostra e verificar se, a utilização do 

método, aliada à inclusão dos indicadores sócio ambientais, permitirão reclassificar o rating 

das empresas pesquisadas. 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Silva e Menezes (2005) caracterizam pesquisa como um conjunto de ações propostas 

para encontrar solução para um problema, utilizando como base procedimentos racionais e 

sistemáticos. Segundo os autores, realiza-se pesquisa quando se tem um problema e não se 

tem informações para solucioná-lo. 

Quanto à sua natureza, uma pesquisa pode ser classificada como Básica, quando 

objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista; ou Aplicada, quando seu objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA e MENEZES, 2005). 

Dessa forma, quanto à sua natureza, este estudo caracteriza-se por Pesquisa Aplicada, 

uma vez que os resultados gerados serão aplicados na prática, objetivando conceder maior 

acurácia às análises de risco e previsões de insolvência empresariais. 

Segundo Gil (1991) uma pesquisa pode ser, de acordo com seus objetivos, 

caracterizada como Exploratória, Descritiva ou Explicativa, as diferenças entre essas são: 
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Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com o 

objetivo de torná-lo explícito ou construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análises de exemplos. Assume em geral a forma de Pesquisa Bibliográfica ou Estudo de Caso. 

Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve, via de regra, o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistêmica. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento. 

Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência de fenômenos, geralmente aprofunda o conhecimento acerca de determinado 

assunto pois explica a razão, o “porquê” das coisas. Nas ciências sociais requer o uso do 

método observacional. Em geral assume a forma de Pesquisa Experimental. 

Beuren (2009) afirma que a pesquisa descritiva deve descrever, relatar e comparar. 

Assim sendo, quanto aos objetivos deste estudo, pode-se classificá-lo como Pesquisa 

Descritiva, uma vez que será analisada a relação entre os indicadores econômico financeiros, 

ambientais e sociais e a classificação de rating das empresas e sua possibilidade de default. 

3.2 Método de Pesquisa 

Richardson (1999) afirma que os estudos que empregam metodologia quantitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisando a interação entre 

variáveis, permitindo compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais. 

Portanto, quanto à abordagem deste estudo, a mesma será quantitativa, com o intuito 

de analisar a interação entre as variáveis escolhidas na amostra pesquisada. 

Quanto ao método, será o Levantamento, uma vez que serão coletadas informações 

disponíveis em demonstrativos financeiros das empresas, banco de dados de instituição 

financeira reconhecida no Brasil, e indicadores pertinentes aos objetivos a serem alcançados, 

que serão analisados, devidamente tratados, gerando as variáveis a serem estudadas e aplicado 

o método estatístico denominado regressão quantílica. 

3.3 População e Amostra 

Farão parte da amostra apenas empresas de capital aberto. 
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Para realização desta pesquisa serão utilizados os dados financeiros das empresas 

constantes da amostra, sua classificação de rating e seus indicadores econômico financeiros, 

ambientais e sociais. 

3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

O mote central para a coleta de dados para este estudo se originou na pesquisa 

realizada por Milani (2010), onde a autora coletou informações do Anuário de Gestão 

Ambiental (AGA) publicado em 2009, e que continua sendo publicado até a presente data, 

inicialmente a publicação continha informações de 662 empresas, e serviu de base de dados 

de referência para a pesquisa realizada. 

Para o presente estudo foram coletadas as informações das empresas constantes dessa 

base inicial, de 2009, para os anos de 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012. 

As informações foram coletadas da seguinte forma: 

 Dados econômicos e financeiros: coletados junto à base de dados Economática; 

 Dados sociais: coletados dos balanços sociais publicados pelas empresas; 

 Dados ambientais: coletados das publicações do Anuário de Gestão Ambiental 

(AGA); 

 Ratings: coletados junto a instituição financeira reconhecida e atuante no Brasil. 

Cabe ressaltar aqui algumas peculiaridades da amostra de dados utilizada neste 

trabalho: 

Quanto às variáveis ambientais, apesar de os dados haverem sido coletados do 

Anuário de Gestão Ambiental (AGA) conforme mencionado anteriormente, esses dados não 

são publicados em formato numérico, o que inviabilizaria a sua utilização no modelo de 

regressão quantílica. Por esse motivo, assim como ocorreu na pesquisa realizada por Milani 

(2010), os dados foram transcritos em sua totalidade para uma planilha em Excel para que 

pudessem ser devidamente tratados. 

O tratamento dado às variáveis ambientais foi o mesmo método utilizado por Milani 

(2010). A transformação dos dados não numéricos em numéricos, utilizou a adaptação do 

método de avaliação Environmental Evaluation System – EES de Batelle Columbus, método 

que consiste em destacar os fatores de impacto e atribuir pesos a estes (MILANI, 2010). 

Assim sendo, os fatores, respectivos pesos e justificativas, são relacionados a seguir: 
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1) Organização da gestão ambiental (1,0): compreende seis questões indicativas do 

gerenciamento ambiental da empresa. Foi considerado o fator mais importante por 

depender de decisão central e orientar os demais procedimentos da empresa; 

2) Procedimentos adotados (0,5): compreende seis questões e foi considerado um fator 

de impacto médio, por serem medidas indiretas para reduzir impactos ambientais 

periféricos; 

3) Política da informação (0,5): compreende cinco questões e foi considerado de 

impacto médio por não ser decorrente de atividades operacionais, apesar de seu 

relevante conteúdo informacional; 

4) Relacionamento e investimentos (0,3): com duas questões, foi considerado fator de 

baixo impacto, apesar de evidenciar intenções relevantes; 

5) Consumo de recursos naturais (0,8): com cinco questões, foi considerado um fator 

de impacto elevado, pois decorre diretamente das atividades empresariais; 

6) Tratamento de resíduos (0,8): com quatro questões, foi considerado um fator 

diretamente impactante pelas atividades operacionais da empresa; 

7) Ações ambientais adicionais (0,5): com sete questões, foi considerado fator de 

impacto médio, pois as questões compreendem atividades impactadas de diversas 

maneiras pelas empresas. 

(MILANI, 2010) 

Quanto às variáveis econômicas, Perera et al (2009) realizaram um levantamento dos 

principais trabalhos para previsão de falência, e foram selecionados, com base nesse 

levantamento, os seguintes indicadores econômicos: 

 LL/AT: Lucro Líquido dividido pelo Ativo Total; 

 DT/AT: Dívida Total dividida pelo Ativo Total; 

 AC/PC: Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante; 

 FC/AT: Fluxo de Caixa dividido pelo Ativo Total; 

 LL/DT: Lucro Líquido dividido pela Dívida Total; 

 CG/AT: Capital de Giro dividido pelo Ativo Total; 

 LR/AT: Lucros Retidos dividido pelo Ativo Total; 

 EBITA/AT: Ebita (Earnings before interest and tax) dividido pelo Ativo Total; 

 VD/AT: Vendas Diárias divididas pelo Ativo Total; 

 LO/DT: Lucro Operacional dividido pela Dívida Total. 
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Quanto à variável rating, a classificação foi coletada para os anos de 2009 e 2012, 

junto à instituição financeira de grande porte, reconhecida e atuante no Brasil, a qual possui 

elevada representatividade no Sistema Financeiro Nacional, no entanto, por motivos de 

segurança da informação e pela sua política de divulgação de informações, o nome da 

instituição não pode ser revelado no presente estudo. 

Como os ratings foram disponibilizados para os anos de 2009 e 2012, e a amostra 

compreende o período de 2007 a 2012, os ratings foram estimados para os demais anos com 

base nos dados disponibilizados, para tal projeção, foi realizada uma regressão linear simples 

(OLS), utilizando o processo de entrada backward, com base no qual foram definidas as 

variáveis a entrar no modelo.  

Com a projeção o índice de acerto foi estimado em 72% e as diferenças acima de |1| 

unidade de rating foram de 9%, evidenciando um bom ajuste do modelo. 

Cabe aqui ressaltar que a classificação dos ratings segue o padrão de 1 a 9, onde 1 é o 

rating mais elevado, no sentido de melhor classificação, ou menor probabilidade de default e 

9 é o rating mais baixo, ou seja, a pior classificação, e, consequentemente, a maior 

probabilidade de default. 

A partir dos bancos de dados ajustados e dos ratings projetados, os dados foram 

organizados em painel, na sequência, os dados foram ajustados por meio de uma regressão 

linear simples (OLS) e as variáveis selecionadas pelo modelo foram utilizadas para análise 

com a regressão quantílica. 

De acordo com Gujarati (2006), dados em painel combinam séries temporais com 

dados de corte transversal e são mais adequados ao estudo da dinâmica de mudanças. Os 

dados em painel permitem ao pesquisador estudar modelos comportamentais mais complexos, 

por exemplo, fenômenos de mudança tecnológica. 

Um dos motivos do presente estudo é demonstrar a funcionalidade das variáveis 

sociais e ambientais, formando com as econômicas o tripé da sustentabilidade, o Triple 

Bottom Line, ou seja, a atualização da visão econômica com a consideração da 

sustentabilidade. 

Considerando que esta é uma visão inovadora, decidiu-se utilizar os dados em painel 

para utilizar uma base da dados anual de variáveis socioambientais desenvolvida no âmbito do 

MPC da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O objetivo desta análise foi verificar a consistência dos dados e resilência das 

variáveis responsáveis pela estimação dos ratings. 
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Este estudo é importante porque permite a análise da população em subpopulações 

indicadas pelos diversos quantis de interesse, por exemplo, pode-se estudar a subpopulação de 

ratings mais elevados (maior probabilidade de default) e aprofundar o conhecimento das 

variáveis chave. 

Após os procedimentos relatados os dados foram analisados através da técnica 

estatística de regressão quantílica, com o intuito de verificar se a inclusão dos indicadores 

sócio ambientais, aliada aos indicadores econômicos e financeiros, e o tratamento pela 

regressão quantílica, permitem a reclassificação dos ratings e, consequentemente, maiores 

possibilidades de previsão da insolvência empresarial, ou seja, da possibilidade de default. 

Os softwares utilizados para o tratamento dos dados e análise dos resultados foram: 

Microsoft Excel, IBM – SPSS e Stata 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados das análises são apresentados na seguinte ordem: 

Foram realizadas duas regressões distintas, a primeira, uma regressão linear simples, a 

segunda, a regressão quantílica, para as variáveis descritas a seguir: 

 rat_2013: ratings das empresas nos anos coletados e projetados; 

 n_func: número de funcionários; 

 llat: lucro líquido dividido pelo ativo total; 

 acpc: ativo circulante dividido pelo passivo circulante; 

 lldt: lucro líquido dividido pela dívida total; 

 cgat: capital de giro dividido pelo ativo total; 

 lrat: lucros retidos divido pelo ativo total; 

 ebitaat: ebita dividido pelo ativo total; 

 orgamb: avaliação da organização ambiental; 

 procad: avaliação dos procedimentos adotados; 

 relinv: avaliação do relacionamento e investimentos; 

 recnat: avaliação do consumo de recursos naturais; 

 acamb: ações ambientais adicionais. 

Vale ressaltar que a variável rat_2013 é a variável dependente, e as demais variáveis 

mencionadas são as variáveis explicativas, ou independentes. 

Os resultados da regressão linear simples (OLS) e da regressão quantílica são 

apresentados na Tabela 1 a seguir.  



Tabela 1 – Modelos de Regressão LS e Quantílica (padronizado) 

 RLS 
0.10-

Percentil 

0.20-

Percentil 

0.25-

Percentil 

0.30-

Percentil 

0.40-

Percentil 

0.50-

Percentil 

0.60-

Percentil 

0.70-

Percentil 

0.75-

Percentil 

0.80-

Percentil 
0.90-Percentil 

zNFUNC -0.00700 -0.0508 -0.0204 
-

0.000812 
-0.0210 0.0481 0.0472 0.0561 0.00755 0.000227 0.00338 -0.0260 

 (-0.20) (-1.19) (-0.62) (-0.03) (-0.54) (0.85) (0.95) (0.90) (0.17) (0.01) (0.09) (-0.50) 

zLL_AT -0.212** -0.147* 
-

0.266*** 
-0.203** -0.255** -0.248 -0.305* -0.255 -0.171 -0.0637 -0.173 0.0283 

 (-2.76) (-2.06) (-4.17) (-2.74) (-2.83) (-1.72) (-2.42) (-1.55) (-1.67) (-0.74) (-1.90) (0.22) 

zDT_AT 0.140** 0.121** 0.163*** 0.109* 0.0996 0.0960 0.138* 0.151 0.189** 0.187*** 0.211*** 0.108 

 (2.93) (2.84) (4.00) (2.39) (1.87) (1.24) (2.02) (1.75) (3.18) (3.88) (4.28) (1.54) 

zAC_PC -0.207*** -0.163*** 
-

0.193*** 
-0.188*** -0.171*** -0.188** -0.206** -0.224** 

-

0.188*** 
-0.229*** 

-

0.185*** 
-0.129* 

 (-4.98) (-3.75) (-5.20) (-5.05) (-3.76) (-2.68) (-3.27) (-2.87) (-3.43) (-5.15) (-3.97) (-2.11) 

zLL_DT 0.203** 0.145* 0.272*** 0.201* 0.209* 0.228 0.240 0.222 0.191 0.0836 0.156 -0.0362 

 (2.61) (2.12) (4.11) (2.38) (2.10) (1.51) (1.84) (1.36) (1.91) (1.04) (1.91) (-0.34) 

zCG_AT -0.00659 -0.0103 -0.0125 -0.0461 -0.0425 -0.0146 
-

0.00861 
0.0151 -0.0115 0.0212 -0.0549 -0.0756 

 (-0.15) (-0.20) (-0.32) (-1.22) (-0.90) (-0.20) (-0.14) (0.19) (-0.20) (0.47) (-1.14) (-1.14) 

zLR_AT -0.355*** -0.340*** 
-

0.318*** 
-0.330*** -0.379*** -0.486*** 

-

0.445*** 

-

0.347*** 

-

0.348*** 
-0.314*** 

-

0.315*** 
-0.321*** 

 (-6.74) (-5.79) (-6.98) (-7.21) (-6.68) (-5.80) (-5.94) (-3.60) (-4.81) (-5.25) (-5.00) (-3.64) 
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zEBITDA_AT 0.103 0.0614 0.0819 0.0752 0.136* 0.185* 0.148 0.117 0.0818 0.0536 0.0948 0.0724 

 (1.93) (1.13) (1.73) (1.61) (2.39) (2.11) (1.87) (1.20) (1.19) (0.94) (1.56) (0.77) 

zORGAMB -0.379*** -0.257*** 
-

0.291*** 
-0.287*** -0.300*** -0.364*** 

-

0.404*** 

-

0.522*** 

-

0.528*** 
-0.451*** 

-

0.438*** 
-0.408*** 

 (-8.79) (-5.30) (-7.28) (-7.20) (-6.12) (-4.91) (-6.26) (-6.42) (-9.04) (-9.31) (-8.76) (-5.81) 

zPROC_AD 0.0716 0.0544 0.0190 -0.0247 
-

0.000818 
0.000609 0.0320 0.147 0.120* 0.0883 0.0556 0.114 

 (1.64) (1.17) (0.49) (-0.65) (-0.02) (0.01) (0.48) (1.72) (1.97) (1.78) (1.13) (1.58) 

zREL_INV -0.0820* -0.121* -0.0767* -0.0933* -0.0886 -0.0757 -0.102 -0.0524 -0.0682 -0.0149 -0.0337 -0.0454 

 (-2.01) (-2.26) (-1.98) (-2.46) (-1.89) (-1.08) (-1.68) (-0.70) (-1.31) (-0.37) (-0.79) (-0.73) 

zREC_NAT -0.0524 -0.136** -0.0839* -0.0553 -0.0781 -0.101 -0.0538 -0.0450 0.0412 0.0813 0.0728 0.0326 

 (-1.30) (-2.83) (-2.20) (-1.52) (-1.75) (-1.51) (-0.93) (-0.62) (0.79) (1.93) (1.68) (0.53) 

zAC_AMB -0.00997 0.0423 -0.0324 -0.0337 -0.0222 0.0205 0.0170 0.0147 
-

0.00644 
-0.0449 -0.0595 -0.134* 

 (-0.27) (0.88) (-0.88) (-0.92) (-0.50) (0.31) (0.29) (0.20) (-0.13) (-1.12) (-1.45) (-2.36) 

_cons 3.27e-09 -0.924*** 
-

0.698*** 
-0.615*** -0.513*** -0.292*** -0.0795 0.189** 0.447*** 0.580*** 0.685*** 0.988*** 

 (0.00) (-23.30) (-22.27) (-19.90) (-13.68) (-5.19) (-1.61) (3.06) (10.11) (16.22) (18.51) (19.17) 

N 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001



De acordo com Hao e Naiman (2007), e conforme a discussão apresentada no Aporte 

Teórico, a regressão tradicional é focada na média, ou seja, o relacionamento entre a variável 

preditora e as variáveis de resposta é sumarizado, já na regressão quantílica podemos analisar 

cada quantil da amostra separadamente. 

Os resultados apresentados permitem inferir que os valores encontrados através da 

regressão linear simples e a mediana, ou seja, o quantil 0,50 da regressão quantílica são 

bastante próximos, então, a análise pela mediana não apresentará resultados muito diferentes 

de uma análise tradicional como a regressão linear simples. 

Todavia, uma das maiores vantagens apresentadas pela utilização da regressão 

quantílica é a possibilidade de analisar cada quantil da amostra de maneira isolada, o que 

permite entender melhor a relação entre as variáveis. 

Dessa forma, ao analisar o resultado de R2 para a regressão linear simples (OLS) e 

para os quantis estudados da regressão quantílica, é possível verificar um melhor ajuste da 

regressão quantílica à amostra. 

A constante, para todos os quantis da regressão quantílica, com exceção dos quantis 

0,5 (mediana) e 0,6, é estatisticamente relevante em relação à regressão linear simples,  pois 

apresenta p value < 0,001. 

Gráfico 1: Resultados das variáveis para a regressão linear simples: 
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Analisando o comportamento das variáveis para a regressão linear simples, 

apresentado no gráfico acima, podemos verificar que todas se aproximam muito do eixo 0, 

como esperado para este tipo de regressão, com exceção à variável ORG AMB, que se 

distancia consideravelmente. 

Gráfico 2: Resultados das variáveis para quantil 0,1: 

 

Para as variáveis apresentadas no quantil 0,1 verifica-se a representatividade das 

variáveis: LL/AT, AC/PC e LR/AT, variáveis econômicas e financeiras, e das variáveis 

ORGAMB, REL INV e REC NAT, que são as variáveis sócio ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFUNC

LL_AT

DT_AT

AC_PC

LL_DT

CG_AT

LR_AT

EBITDA_AT

ORGAMB

PROC_AD

REL_INV

REC_NAT

AC_AMB

-.06 -.04 -.02 0 .02 .04
Coeficientes Quant’lica 2-Percentil



69 
 

Gráfico 3: Resultados das variáveis para quantil 0,2: 

 

Analisando o quantil 0,2 apresentam elevada representatividade, uma maior 

quantidade de variáveis com p value < 0,001, é possível verificar seu afastamento do eixo 0, 

entende-se que esse acontecimento deve-se ao fato de os menores quantis conterem as 

empresas com melhor classificação de rating, consequentemente menor probabilidade de 

default. Aqui apresentam-se como representativas as variáveis econômico financeiras: LL/AT, 

DT/AT, AC/PC, LL/DT e LR/AT, e como representantes das variáveis sócio ambientais 

estão: ORGAMB, REL INV e REC NAT, assim como no primeiro quantil. 
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Gráfico 4: Resultados das variáveis para quantil 0,25: 

 

O quantil 0,25 apresenta o distanciamento do eixo 0 para as variáveis LL/AT, DT/AT, 

AC/PC, LL/DT, LR/AT, ORGAMB e REL INV, as quais possuem p value no mínimo < 0,05. 

Gráfico 5: Resultados das variáveis para quantil 0,3: 
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No quantil 0,3, representado acima, percebe-se um menor número de variáveis sócio 

ambientais se afastando do eixo 0, o que é esperado, devido à aproximação deste quantil com 

a mediana, maior que com os primeiros 3 quantis analisados anteriormente, no entanto, ainda 

é possível perceber a força da variável ORGAMB, aliada às variáveis econômicas e 

financeiras. 

Gráfico 6: Resultados das variáveis para quantil 0,4: 

 

Como esperado, no quantil 0,4 as variáveis apresentam maior aproximação do eixo 0, 

devido também à proximidade deste quantil com a mediana. 
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Gráfico 7: Resultados das variáveis para quantil 0,5 Mediana: 

 
O gráfico acima representa a mediana, ou seja, o quantil 0,5, e fica nítida a 

aproximação das variáveis, como demonstrado para a regressão linear simples, já discutida 

anteriormente. 

Gráfico 8: Resultados das variáveis para quantil 0,6: 
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A partir deste quantil (0,6) verifica-se uma alteração no comportamento das variáveis, 

a maior parte delas encontram-se à direita do eixo 0, o que indica que a amostra, neste ponto, 

passa a ter um maior número de empresas com ratings mais elevados, visto que os ratings são 

classificados de 1 a 9, onde 9 é a pior classificação, ou seja, maior probabilidade de default, 

pode-se ainda inferir que as variáveis sócio ambientais passam a ter menor representatividade 

a partir deste quantil. 

Gráfico 9: Resultados das variáveis para quantil 0,7: 

 

Assim como no comportamento observado no quantil anterior, no quantil 0,7 as 

variáveis apresentam maior deslocamento para o lado direito do eixo 0, e a variável REC 

NAT, também já está mais colocada à direita do eixo que no quantil anterior. 
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Gráfico 10: Resultados das variáveis para quantil 0,75: 

 
O quantil 0,75 apresenta comportamento das variáveis semelhante ao apresentado no 

quantil anterior, 0,7. 

Gráfico 11: Resultados das variáveis para quantil 0,8: 
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As variáveis do quantil 0,8 também apresentam perfil de comportamento muito 

semelhante aos quantis anteriores, 0,7 e 0,75. 

Gráfico 12: Resultados das variáveis para quantil 0,9: 

 

No quantil 0,9 as variáveis apresentam um comportamento distinto dos quantis 

superiores analisados anteriormente, visto que, pela maior população de empresas de ratings 

mais elevados (mais próximos de 9), as variáveis sócio ambientais não apresentam tanta 

influência na sua classificação de crédito. 

A variável Org Amb, organização ambiental, apresenta resultados estatisticamente 

satisfatórios ao longo dos quantis analisados, o que permite entender que a inclusão de 

variáveis sócio ambientais no modelo de classificação de rating pode auxiliar as empresas a 

obterem melhores classificações. 
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Figura 7: Coeficientes da regressão quantílica:

 
Ao analisar os gráficos gerados para cada variável da amostra, fica claro que a 

regressão quantílica permite visualizar o comportamento de cada uma delas para cada quantil 

da amostra, e, dessa forma é nítido que tanto nos menores quantis, quanto nos mais elevados, 

o comportamento das variáveis se afasta da média consideravelmente, o que indica um desvio 

do padrão que a regressão linear simples, ao analisar o comportamento da amostra pela média, 

não permitiria entender. 

O apêndice B contém os gráficos das variáveis para cada quantil agrupados em 3 

quantis para facilitar a visualização do comportamento dos mesmos. 
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CONCLUSÃO 

Após a análise dos resultados, apresentada no capítulo anterior, pode-se afirmar que o 

objetivo geral deste estudo foi atingido, pois foi possível perceber que a inclusão das variáveis 

sócio ambientais pode influenciar a classificação de ratings, em especial para as empresas 

detentoras das melhores classificações de crédito, como é o caso dos primeiros quantis. 

Além disso, a utilização da regressão quantílica foi de suma importância para a 

obtenção dos resultados, uma vez que permite estudar a amostra de maneira diferenciada, sem 

que os resultados sejam aproximados pela média, como é o caso da regressão linear simples, 

assim sendo, foi possível subdividir a amostra nos quantis 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 

80 e 90 e estudar as relações entre as variáveis de maneira isolada, entendendo melhor as 

interações entre as variáveis independentes e a variável dependente. 

Interações que podem ser evidenciadas pela situação observada nos primeiros quantis 

da amostra, como o 10º e o 20º, por exemplo, e que foram relatadas na análise dos resultados, 

como o caso da quantidade de variáveis ambientais existentes nos primeiros quantis, e que 

diminuem à medida que aumentamos os quantis estudados da amostra, pode-se inferir que, se 

as empresas que detém as melhores classificações de risco, as melhores práticas sócio 

ambientais e, consequentemente, as menores possibilidades de default estão concentradas nos 

primeiros quantis da amostra, essas situações se refletem em suas variáveis explicativas, ou 

seja, mais variáveis ambientais são relevantes nos primeiros quantis em comparação aos 

últimos. 

Quanto aos objetivos específicos, todos foram atingidos com sucesso, em especial os 

que dizem respeito à regressão quantílica e à inclusão de variáveis sócio ambientais no 

modelo. 

Para que analistas de crédito possam usar esse tipo de modelagem no Brasil, se faz 

necessária a padronização das informações sócio ambientais, que atualmente são 

disponibilizadas de forma voluntária pelas empresas que possuem esse tipo de preocupação, 

ou são signatárias de pactos e/ou acordos, ou ainda, estão listadas no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bovespa. 

Todavia, à medida que os esforços e avanços se apresentarem nessa área, esses 

parâmetros podem vir a fazer parte do dia a dia das empresas e, consequentemente, da análise 

de crédito de maneira geral, incentivando as organizações e os indivíduos a uma 

conscientização cada vez maior dos impactos sociais e ambientais gerados pela atividade 

empresarial. 
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Apêndice A – QUADRO RESUMO DOS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

SÍMBOLO ÍNDICE FÓRMULA INDICA 

INTER 

PRETA 

ÇÃO 

Estrutura de Capital  

CT/PL 

Participação de 

Capitais de 

Terceiros 

(Endividamento) 

(Capital de 

Terceiros / 

Patrimônio 

Líquido) x 100 

Quanto a empresa tomou de 

capitais de terceiros para 

cada R$ 100 de capital 

próprio. 

Quanto 

menor, 

melhor. 

PC/CT 
Composição do 

Endividamento 

(Passivo 

Circulante / 

Capitais de 

Terceiros) x 100 

Qual o percentual de 

obrigações a curto prazo em 

relação às obrigações totais. 

Quanto 

menor, 

melhor. 

AP/PL 

Imobilização do 

Patrimômio 

Líquido 

(Ativo Não 

Circulante / 

Patrimônio 

Líquido) x 100 

Quanto R$ a empresa 

aplicou no Ativo Não 

Circulante para cada R$ 100 

de Patrimônio Líquido. 

Quanto 

menor, 

melhor. 

AP/(PL + ELP) 

Imobilização 

dos Recursos 

Não Correntes 

[Ativo Não 

Circulante / 

(Patrimônio 

Líquido + 

Exigível a 

Longo Prazo)] x 

100 

Que percentual dos 

Recursos Não Correntes 

(Patrimônio Líquido e 

Exigível a Longo Prazo) foi 

destinado ao Ativo Não 

Circulante. 

Quanto 

menor, 

melhor. 

Rentabilidade (ou Resultado) 

LL / PL 

Rentabilidade do 

Patrimônio 

Líquido 

(Lucro Líquido / 

Patrimônio 

Líquido Médio) 

x 100 

Quanto a empresa obtém de 

lucro para cada R$ 100 de 

Capital Próprio investido, 

em média, no exercício. 

Quanto 

maior, 

melhor. 

Fonte: MATARAZZO (2010, p. 86). 

Legenda: 

CT Capitais de Terceiros 

PL Patrimônio Líquido 

PC  Passivo Circulante 

AP Realizável a Longo Prazo + Investimentos + Imobilizados + Intangível 

ELP Passivo Não Circulante 

LG Liquidez Geral 

LC Liquidez Corrente 

LS Liquidez Seca 

V Vendas 

AT Ativo 

LL Lucro Líquido 
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Apêndice B – RESULTADOS DOS QUANTIS AGRUPADOS 

 

 

NFUNC-Padr

LL_AT-Padr

DT_AT-Padr

AC_PC-Padr

LL_DT-Padr

CG_AT-Padr

LR_AT-Padr

EBITDA_AT-Padr

ORGAMB-Padr

PROC_AD-Padr

REL_INV-Padr

REC_NAT-Padr

AC_AMB-Padr

-.4 -.2 0 .2 .4 -.4 -.2 0 .2 .4 -.4 -.2 0 .2 .4

RLS 10-Perc 20-Perc

NFUNC-Padr

LL_AT-Padr

DT_AT-Padr

AC_PC-Padr

LL_DT-Padr

CG_AT-Padr

LR_AT-Padr

EBITDA_AT-Padr

ORGAMB-Padr

PROC_AD-Padr

REL_INV-Padr

REC_NAT-Padr

AC_AMB-Padr

-.5 0 .5 -.5 0 .5 -.5 0 .5

1o-Quartil 30-Perc 40-Perc
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NFUNC-Padr

LL_AT-Padr

DT_AT-Padr

AC_PC-Padr

LL_DT-Padr

CG_AT-Padr

LR_AT-Padr

EBITDA_AT-Padr

ORGAMB-Padr

PROC_AD-Padr

REL_INV-Padr

REC_NAT-Padr

AC_AMB-Padr

-.5 0 .5 -.5 0 .5 -.5 0 .5

Mediana 60-Perc 70-Perc

NFUNC-Padr

LL_AT-Padr

DT_AT-Padr

AC_PC-Padr

LL_DT-Padr

CG_AT-Padr

LR_AT-Padr

EBITDA_AT-Padr

ORGAMB-Padr

PROC_AD-Padr

REL_INV-Padr

REC_NAT-Padr

AC_AMB-Padr

-.5 0 .5 -.5 0 .5 -.5 0 .5

3o-Quartil 80-Perc 90-Perc
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Apêndice C – OUTPUTS DAS REGRESSÕES REALIZADAS NO STATA 11 
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Apêndice D – SCRIPT DAS REGRESSÕES REALIZADAS NO STATA 11 

 

capture log close 

set more off 

cd 

clear 

log using job.log, replace 

use bco.dta, clear 

describe 

browse 

eststo, ti("RLS"): reg RAT_2013 NFUNC LL_AT DT_AT AC_PC /// LL_DT CG_AT LR_AT 

EBITDA_AT ORGAMB PROC_AD REL_INV /// REC_NAT AC_AMB, robust foreach x in 

0.10 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.90 { eststo, ti("`x'-Percentil"): qreg 

RAT_2013 NFUNC LL_AT DT_AT AC_PC /// LL_DT CG_AT LR_AT EBITDA_AT ORGAMB 

PROC_AD REL_INV /// REC_NAT AC_AMB, q(`x') nolog} 

graph export regnp1.emf, replace forvalues x = 2/12 {coefplot est`x', drop(_cons) xline(0) /// 

xtitle(Coeficientes Quant’lica `x'-Percentil) graph export regnp`x'.emf, replace} 

eststo clear 


