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Resumo: Os indicadores econômicos são importantes para o crescimento de uma 
empresa, visto que, identificam sua situação atual e constituem a base para a tomada 
de decisões. O presente trabalho tem como objetivo analisar e justificar, por meio da 
aplicação dos modelos de insolvência apresentados, se cinco grandes cooperativas 
agroindustriais do Paraná apresentaram solvência nos últimos três anos, ou seja, 
verificar se apresentaram resultados similares nos anos de 2017, 2018 e 2019. Para 
fundamentação teórica, foi utilizada a pesquisa bibliográfica a partir de livros e artigos, 
abordando análise das demonstrações contábeis e os modelos adotados. Para 
obtenção de dados referente às cooperativas analisadas, foram utilizados: a 
demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial de cada empresa 
publicado via internet. A partir das demonstrações, os índices foram calculados para 
aplicação dos modelos Elizabetsky, Kanitz e Matias. Com os resultados obtidos, 
realizou-se a análise. Neste estudo, a pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa, 
pois, aborda uma perspectiva da situação de cada empresa e permite fazer uma 
análise de cada período. Concluiu-se que as cooperativas, de acordo com os índices 
de Kanitz e Matias, foram solventes nos anos de 2017, 2018 e 2019, já pelo modelo 
de Elizabetsky, as entidades estudadas foram insolventes. 
Palavras-chave: Análise de Dados. Cooperativas. Insolvência. Tomada de decisões. 
 

Abstract: Economic data is important to the growth of a company, because it shows 
the company’s current situation and pave the ground for decision making. The present 
work has the objective of, by means of application of insolvence models, analyze five 
agricultural cooperatives in Parana state that showed solvency in the past three years, 
meaning to verify wether those companies showed similar results from 2017 to 2019. 
For theoretical foundation we utilized books and articles, analyzing accounting 
statements following give models. In order to obtaing cooperatives financial data were 
used internet published balance sheets. From such balance sheets we applied 
Elizabetsky, Kanitz and Matias’ models. Analysis followed the data obtention. Our 
research is classified as quali-quantitative, because it analyses each company and 
allows considerations to be made. Our conclusion is that from the  Kanitz and Matias 
models, the cooperatives were solvent between the years of 2017, 2018 and 2019, 
now from the Elizabetsky models such co-ops were insolvent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Tomando por base que o objetivo da contabilidade é fornecer informações 

relevantes para a tomada de decisões, utiliza-se de ferramentas dentro da 

contabilidade que, de alguma maneira, oferece informações de qualidade e 

consequentemente auxiliam na decisão dos gestores. Dentro da corporação não é 

novidade a criação das metas, todavia para ser atingida precisa-se de um bom 

planejamento e, para a formulação desse planejamento, deve-se levar em conta suas 

condições atuais e previsões futuras. (SÁ, 1999) 

 Os indicadores econômicos são ferramentas da contabilidade utilizadas pelas 

instituições com o propósito de analisar sua situação financeira atual e comparar entre 

suas demonstrações contábeis, seguindo essa linha de raciocínio, na década de 1970 

se iniciou estudos para criação de indicadores de insolvência, também chamados de 

modelos de insolvência, com o intuito de auxiliar os bancos na análise da concessão 

de crédito para as entidades, com a utilização das variáveis corretas, foi comprovado 

que esses modelos podem ser utilizados para prever falências em um curto prazo de 

tempo (LEMOS, 2009). Dada a importância dos modelos de insolvência para detecção 

da possibilidade de falência justifica-se o tema utilizado para o estudo. 

 O presente estudo aplicou os três modelos de insolvência mais conhecidos, em 

cinco cooperativas agroindustriais com matriz no estado do Paraná nos anos de 2017 

a 2019, visando responder o problema de pesquisa: existe similaridade entre os 

modelos estudados? 

 A pesquisa tem como objetivo verificar e com a ajuda dos modelos justificar, se 

as cooperativas estudadas foram solventes ou não nos anos de 2017 a 2019. Para 

que o objetivo fosse alcançado foi preciso atingir os objetivos específicos: analisar as 

demonstrações contábeis para efetuar a comparabilidade e, consequentemente, 

identificar se as corporações são viáveis a investimentos futuros ou não. 

 Ao decorrer do presente estudo utilizou-se de referenciais teóricos, ou seja, 

pesquisas bibliográficas e pesquisa documental, visto que o artigo teve por base as 

demonstrações contábeis das cooperativas agroindustriais estudadas, sendo assim, 

o estudo pode se considerar de cunho quali-quantitativo, empregou pesquisas e se 

fez análises.  
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 O presente artigo apresenta-se dividido em seções, em sua primeira seção 

encontra-se a introdução, na qual contém os objetivos gerais e específicos, 

justificativa e a pergunta, a seguir encontra-se a revisão de literatura, contendo o 

embasamento teórico a partir de livros e artigos científicos, na terceira seção é 

abordada a metodologia, identificando a forma que a pesquisa foi desenvolvida, 

posteriormente são apresentados as análises e discussões dos resultados e por último 

as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

A análise das demonstrações contábeis é tão antiga quanto a contabilidade, 

todavia, em um início provável da contabilidade em sua forma primitiva (± 4000 a.C.), 

a principal atividade econômica era o pastoreio e o homem, preocupado com a 

variação de sua riqueza, começou a efetuar seus inventários de rebanho e comparar 

em diversos períodos. À vista disso, no final do século XIX a análise surge de forma 

mais sólida, no entanto, os banqueiros exigiam os balanços às empresas que 

desejavam contrair empréstimos (MARION, 2017). 

A análise das demonstrações contábeis, também conhecida como 

demonstrações financeiras, ficou mais conhecida com o surgimento os bancos 

governamentais, pois eles tinham grande interesse na situação econômico-financeira 

das empresas tomadoras de financiamentos, apesar disso, os bancos analisavam a 

situação das empresas e escolhiam as mais bem-sucedidas para a abertura de capital, 

tornando assim, a análise das demonstrações contábeis um instrumento de grande 

importância e utilidade para aquelas decisões (MARION, 2017). 

 As demonstrações financeiras são canais de informações da empresa e têm 

como objetivo principal auxiliar a tomada de decisões. Para se chegar a um relatório 

de análise com esmero, as informações devem ser de boa qualidade, coerentes e 

verídicas, visto que fazer essa análise envolve basicamente as seguintes atividades: 

coletar, conferir, preparar, processar, analisar e concluir. Dessa forma, a análise 

financeira de uma empresa é um exame minucioso dos dados financeiros 

disponibilizados por ela, como por exemplo, demonstrações financeiras, programas 

de investimentos, projeções de vendas e projeção de fluxo de caixa (SILVA, 2001). 
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Em virtude disso, Oliveira, Silva e Zuccari (2010) relata que, a análise por 

índices é a comparação entre diferentes grupos contábeis de forma que exista uma 

relação lógica que propicie a mensuração do estado econômico e financeiro da 

empresa. Esse índice obtido não é a análise em si, contudo, se dará a partir da 

obtenção de um conjunto de índices, na qual são divididos em financeiros e 

econômicos, sendo que no financeiro se encontra os índices de liquidez e os índices 

de estrutura ou endividamento, já os índices econômicos estão subdivididos em 

índices de rentabilidade ou de retorno, índices de rotação ou de giro e os prazos 

médios.  

 

2.1.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Os índices de liquidez ou quocientes de liquidez, auxiliam no desenvolvimento 

da análise das demonstrações financeiras, dessa forma, Marion (2017) descreve que 

os índices são utilizados para avaliar se a empresa tem capacidade de saldar suas 

obrigações ou não, usando como dados, os valores encontrados nos grupos do 

balanço patrimonial. A capacidade de pagamento pode ser avaliada considerando: 

curto prazo, longo prazo ou prazo imediato. 

De acordo com Iudícibus (2017), o modelo tradicional de quocientes de liquidez 

se apresenta em quatro índices: Liquidez Imediata - LI; Liquidez Corrente- LC; 

Liquidez Seca – LS e Liquidez Geral - LG. 

 

 

Representa o valor disponível para liquidar as dívidas de imediato 

 

Relaciona o valor imediato de disponíveis e conversíveis em dinheiro, com 

relação às dívidas de curto prazo. 

 

3 
 

 LI =
Disponibilidades

PassivoCirculante
 

 LC =
AtivoCirculante

PassivoCirculante
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Avalia conservadoramente a situação de liquidez da empresa eliminando os 

estoques e despesas antecipadas se houver para fazer frente aos seus compromissos 

de curto prazo. 

 

 

 

Demonstra quanto a empresa possui a curto e longo prazo para liquidar as 

dívidas totais. Em vista disso, Santos e Santos (2008) mencionam que a medida da 

liquidez é referente a uma comparação entre os ativos e passivos da empresa e 

quanto maior for o resultado, maior é a liquidez da entidade, e essa liquidez só se dá 

com a alocação correta de seus recursos.  

Assim, no decorrer da análise, quanto maior for a liquidez, melhor será a 

situação financeira da empresa, ou seja, a entidade terá capacidade de saldar seus 

compromissos, dessa forma, entende-se que quando se aplica ao contrário, isto é, 

quando a liquidez for baixa, a organização não possuirá recursos para cumprir com 

suas obrigações causadas por alguma dificuldade financeira que pode evoluir para 

uma possível falência (PAMPLONA; HEIN, 2007). 

 

2.1.2 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO  

 

Os índices de endividamento avaliam o grau de comprometimento financeiro 

da entidade perante seus credores e compromissos a curto ou a longo prazo, isto é, 

quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante, se a 

organização precisa ou não obter os recursos próprios para saldar suas dívidas. 

Sendo assim, o índice de endividamento, ou também chamado de quociente de 

estruturas de capitais, mede o grau de dependência da entidade em relação aos 

capitais de terceiros, que são, capitais de terceiros (passível exigível), capitais 

próprios (patrimônio líquido) e capitais aplicados (ativo) (ASSAF NETO, 2015). 

 LS =
AtivoCirculante − Estoques − DespesasAntecipadas

PassivoCirculante
 

 LG =
AtivoCirculante + RLP

PassivoCirculante + ELP
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 O índice de endividamento, utilizado no decorrer do artigo, é o da participação 

do capital próprio em relação ao capital de terceiros, também chamado de grau de 

endividamento, que em média, as organizações que vão à falência apresentam esse 

índice elevado, pois, em relação a um capital de terceiros exagerado, a empresa se 

torna vulnerável e consequentemente as instituições financeiras não concederão 

financiamentos e empréstimos a entidades com o capital próprio comprometido. Assim, 

sua fórmula se dá da seguinte forma, em concordância com Marion (2017): 

 

 

 

 No momento da análise deve-se levar em conta que existem empresas que 

recorrem a dívidas como um adicional dos Capitais Próprios para renovação de seus 

ativos, visto que com a competitividade nem sempre os recursos próprios são 

suficientes, recorrendo assim, ao Capital de Terceiros, que nesse caso, torna-se um 

endividamento sadio, pois a corporação está buscando crescer no mercado financeiro 

acompanhando a evolução, entretanto, fora esse caso, quanto menor for esse índice, 

melhor é, todavia, quanto maior ele for, maior é a dependência da entidade junto a 

terceiros, e menor será sua liberdade de decisões financeiras (MARION, 2017). 

 

2.1.3 ÍNDICES DE RENTABILIDADE  

 

 Os índices de rentabilidade são considerados índices econômicos, os quais são 

concentrados na geração de resultados, diferente dos índices apresentados, nesses 

índices utilizam-se valores de contas da Demonstração do Resultado do Exercício, 

comparando os investimentos que foram feitos na entidade com os resultados obtidos 

por ela em sua atividade (MARION, 2017). 

 O objetivo da rentabilidade é calcular a taxa de lucro, na qual é medida em 

função dos investimentos efetuados pela organização. Seus índices mais utilizados 

são a Taxa de Retorno sobre Investimentos e a Taxa de Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (TRPL) (MARION, 2017).  

 Hoji (2004) menciona que os índices de rentabilidade são muito importantes, 

pois, mostram o quanto está rendendo o capital investido, ou melhor, se a entidade 

está tendo sucesso ou não em seus investimentos. 

Grau de endividamento =
PassivoCirculante + ELP

PatrimônioLíquido
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 No decorrer do artigo será utilizado o cálculo da Taxa de Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (TRPL), que é o retorno do ponto de vista dos proprietários e, de 

acordo com Martins, Miranda e Diniz (2018), se dá pela seguinte fórmula: 

 

 

 Conforme Martins, Miranda e Diniz (2018), devido às dificuldades em apurar o 

valor de patrimônio líquido, considera-se que o correto é o inicial, uma vez que, ainda 

não foram distribuídos, entretanto, cada empresa tem seu caso e deve avaliar em qual 

se enquadra. Em contrapartida, Assaf Neto (2015), considera o valor do patrimônio 

líquido final, deduzido do lucro líquido. No decorrer do trabalho será considerado o 

cálculo de Martins, Miranda e Diniz (2018), visto que os lucros podem ter sido 

distribuídos, sendo assim, já não estariam no patrimônio líquido. 

 

2.2 SOLVÊNCIA E INSOLVÊNCIA 

 

 Os índices são utilizados para certificar a empresa de sua vida econômica e 

financeira, e seus resultados mostram se a entidade está solvente ou não. Sandroni 

(1996) declara que: 

 

Em finanças, o termo significa uma situação na qual o valor do total dos ativos 
de uma empresa supera o valor do total de seus passivos. A relação entre as 
duas grandezas, ou seja, o valor dos ativos/valor dos passivos, é o coeficiente 
que expressa o grau de liquidez dessa empresa (SANDRONI, 1996, p.90).  

 

 A solvência vai evidenciar os recursos próprios da empresa fazendo frente ao 

risco de sua atividade, ou melhor, a organização pode se considerar solvente quando 

o valor de seus ativos superar o valor de seus passivos, excedendo o valor definido 

pelo patrimônio líquido, sendo assim, a solvência é a capacidade da entidade de 

cumprir com seus compromissos a longo prazo, utilizando os recursos do seu 

patrimônio ou seu ativo (ASSAF NETO, 2015). Já a insolvência é definida por 

Matarazzo (2010), o qual cita que a companhia é insolvente quando não consegue 

cumprir com suas obrigações, ou seja, é quando a corporação não tem dinheiro para 

saldar suas dívidas no vencimento.  

 

Retorno sobre o Patrimônio =
LucroLíquido

PatrimônioLíquido
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 Desse modo, foram criados diversos modelos para analisar se a empresa corre 

risco de entrar em falência ou não, entre eles, se destacam os modelos de Elizabetsky, 

Kanitz e Matias, cujos dados utilizados são captados do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício. Consoante Rezende, Farias e Oliveira 

(2013), existem diversas críticas de pensadores, que afirmam que os modelos são 

insuficientes, dado que não demonstram a realidade da empresa, entretanto eles 

atuando em conjunto podem mensurar mais profundamente a capacidade de 

pagamento das entidades, todavia, com esses modelos de falência é possível 

constatar a eficácia e a situação de estabilidade em que se encontra o patrimônio da 

companhia. 

 

2.3 MODELO DE KANITZ  

 

     De acordo com Silva (2000), no início da década de 1970 Stephen C. Kanitz foi 

um dos primeiros a efetuar uma análise mais específica no Brasil e com um trabalho 

semelhante ao de Altman, construiu o chamado termômetro de Kanitz, todavia, com a 

necessidade de saber a real situação da organização, Kanitz elaborou o fator de 

insolvência e classificou esses fatores como perigosos ou não (MOREIRA; FRANCO; 

OLIVEIRA, 2015). 

 Para seu estudo, foram extraídos 5 índices, e elaborado uma equação 

matemática aderindo a técnica de regressão múltipla e análise discriminante. Kanitz 

se baseou em uma amostra composta por trinta empresas, sendo 15 classificadas 

como ‘falidas’ e 15, como saudáveis. A equação desenvolvida era constituída da 

seguinte forma: 

 

            0,05 RPL + 1,65 LG + 3,55 LS – 1,06 LC – 0,33 PCT 

  na qual: 

      RPL = Rentabilidade do Patrimônio; 

      LG = Liquidez Geral; 

      LS = Liquidez Seca; 

      LC = Liquidez Corrente; 

      PCT = Participação de Capitais de Terceiros. 
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E pode ser representado pelo termômetro de acordo com a Figura 1. 

(KANITZ,1978) 

 

 
 

FIGURA 1 – TERMÔMETRO DE KANITZ 

 
FONTE: Adaptado pela autora baseado em Kanitz (1978) 

 

Com a representação do termômetro, entende-se que, baseado no valor 

encontrado com a fórmula do fator, quando o resultado for positivo, a empresa é 

considerada solvente, quando for entre 0 e -3 é considerada na penumbra e quando 

os valores foram menores que -3 a entidade é considerada insolvente (MOREIRA; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2015). 

 

2.3 MODELO DE ELIZABETSKY 

  

 Conforme Silva (2000), o modelo de Elizabetsky foi criado em 1976 para prever 

falências, que similar com o modelo de Kanitz, foi um modelo matemático baseado na 

análise discriminante e tinha como objetivo padronizar o processo de avaliação e 

concessão de crédito a clientes padronizando esse processo.  

 Na época, o estudo contou com uma amostra total de 373 indústrias do setor 

de confecções, em que, 274 foram classificadas como boas e 99 como ruins. Para as 

empresas classificadas como ruins utilizou-se como critério o atraso nos pagamentos. 
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A equação desenvolvida era constituída por 5 variáveis e representada da seguinte 

forma:  

 

1,93 ML – 0,20 X33 + 1,02 X35 + 1,33 X36 – 1,12 X37 

em que: 

              ML = Lucro Líquido/Vendas; 

              X33 = Disponível/Ativo permanente; 

              X35 = Contas a Receber/Ativo Total; 

              X36 = Estoque/Ativo Total; 

              X37 = Passivo Circulante/Ativo Total. 

 

Podendo assim ser representado também pelo termômetro de acordo com a 

Figura 2 (REZENDE; FARIAS; OLIVEIRA, 2013). 

 

FIGURA 2 – TERMÔMETRO DE ELIZABETSKY 

 

FONTE: Adaptado pela autora baseado em Elizabetsky (1976) 

 

 Com a representação do termômetro, entende-se que, baseado no valor 

encontrado com a fórmula do fator, o ponto crítico se classifica como sendo 0,5, caso 

o valor for maior que 0,5 a empresa está solvente, quando o resultado for menor, a 

entidade está insolvente (MOREIRA; FRANCO; OLIVEIRA, 2015). 
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2.4 MODELO DE MATIAS  

 

 O modelo de Matias foi criado em 1978 por meio de técnicas de análise 

discriminante, assim como Kanitz e Elizabetsky, e tinha como objetivo melhorar a 

análise de crédito para agilizar a concessão de crédito a pessoas jurídicas sem 

prejudicar a eficiência (VASCONCELOS, 2006).   

 A fórmula criada contém 6 variáveis e representada da seguinte maneira:   

 

23,792W1 - 8,26W2 - 9,868W3 - 0,764W4 + 0,535W5 + 9,912W6 
em que: 

W1 = Patrimônio Líquido/Ativo Total;  

W2 = Financiamento e Empréstimos Bancários/Ativo Circulante;  

W3 = Fornecedores/Ativo Total;  

W4 = Ativo Circulante/Passivo Circulante;  

W5 = Lucro Operacional/Lucro Bruto;  

W6 = Disponível/Ativo Total.  

 

E pode ser representado pelo termômetro de acordo com a Figura 3 (MOREIRA; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2015). 

 

FIGURA 3 – TERMÔMETRO DE MATIAS 

 
FONTE: Adaptado pela autora baseado em Matias (1978) 

 

Com a representação do termômetro de Matias, entende-se que, quando o 

valor for zero, a organização está em seu ponto crítico, caso o valor seja maior que 
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zero, significa que a empresa está solvente, entretanto, se for menor ela estará 

insolvente (MOREIRA; FRANCO; OLIVEIRA, 2015). 

 

3 METODOLOGIA  

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), método é o caminho que é trilhado para 

alcançar determinado objetivo. Método científico caracteriza-se como um conjunto de 

procedimentos sistemáticos e racionais, sendo eles válidos e verdadeiros, utilizados 

para obter conhecimento, detectar erros e auxiliar na tomada de decisão. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as demonstrações contábeis de 

cinco cooperativas agroindustriais dos anos de 2017, 2018 e 2019 e verificar se estas 

possuem solvência, e seu método de abordagem será de forma dedutiva, na qual 

Marconi e Lakatos (2001) explicam que é dedutivo quando parte de teorias e leis para 

chegar a uma conclusão. 

O estudo foi aplicado de forma descritiva que, conforme Oliveira (2002), é um 

trabalho que procura abranger aspectos gerais e amplos de um contexto social, sendo 

assim, o trabalho trará uma perspectiva da situação de cada empresa, possibilitando 

uma análise de sua situação. 

 Quanto ao objetivo, a pesquisa é aplicada, pois, de acordo com Oliveira (2002), 

requer teorias e leis mais amplas como ponto de partida, e tem por objetivo pesquisar, 

comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos e fazer sua aplicação às 

diferentes necessidades humanas. 

 A pesquisa possui cunho quantitativo e qualitativo, na qual Oliveira (2002) 

menciona que, a abordagem quantitativa significa quantificar opiniões, dados, nas 

formas de coleta de informações, ou seja, é o método utilizado para formular 

estatísticas e técnicas numéricas. Já a abordagem qualitativa é a análise propriamente 

dita. 

No primeiro momento, foi realizada a pesquisa bibliográfica, para embasamento 

teórico. A partir dos dados obtidos das demonstrações de resultado de exercício e dos 

balanços patrimoniais das cinco cooperativas, objetos de estudo, serão calculados os 

índices utilizados para aplicação dos modelos Elizabetsky, Kanitz e Matias. Com os 

resultados obtidos foi realizada a análise da situação das cooperativas analisadas. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 
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 O presente artigo analisou as demonstrações contábeis das cinco maiores 

cooperativas agroindustriais do Paraná e verificou se são solventes ou não. As 

cooperativas estudadas atuam no mesmo segmento, o alimentício, e estão no ranking 

de maiores cooperativas do Brasil, sendo elas a Cooperativa A, fundada na cidade de 

Campo Mourão, que é mais conhecida por suas indústrias de óleo de soja, fábrica de 

margarinas e gorduras vegetais, a Cooperativa B, com sua matriz localizada na cidade 

de Maringá, ela é famosa por suas indústrias de óleo de soja, fábricas de rações e por 

algumas marcas com linha de óleos especiais, molhos, maioneses e bebidas prontas 

para consumo.  

 A cooperativa C, com matriz em Cafelândia e a Cooperativa D, que é sediada 

em Palotina, operam com especialidade em produção de carne de frango, contando 

com Abatedouros de Aves e Peixes, possuem também recebimento de grãos e 

distribuição de cereais. A cooperativa E tem sua sede localizada em Medianeira, na 

qual também dispõe de abatedouro de aves e atua no mercado com a comercialização 

da carne de frango e outros produtos.  

 

4.1 APLICAÇÃO DO MODELO DE KANITZ 

 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados do termômetro de Kanitz aplicado nas 

empresas estudadas indicando se elas estão insolventes, na penumbra ou solventes. 

 

TABELA 1 – FATOR DE INSOLVÊNCIA SEGUNDO O MODELO DE KANITZ 

COOPERATIVAS  2017 2018 2019 

A 5,75  5,78  5,57  

B 2,69  2,04  2,24  

C 2,74  2,27  2,67  

D 2,57  2,91  3,18  

E 2,27  2,08  2,25  

FONTE: A autora (2020)  

 

 Como pode-se analisar, em todos os períodos, as empresas se encontram 

solventes, visto que os valores são maiores que 0. Observa-se também, que as 

empresas mantiveram seus valores e em alguns casos houve o aumento desses.  
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 Entende-se que estas empresas apresentam situações financeiras favoráveis, 

sendo assim, não possuem problemas de cumprimento de obrigações com terceiros 

e aparentemente não tem riscos de falência. 

 

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO DE ELIZABETSKY 

 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados do termômetro de Elizabetsky 

aplicado nas empresas estudadas indicando se elas estão insolventes, no ponto 

crítico ou solventes. 

 
TABELA 2 – FATOR DE INSOLVÊNCIA SEGUNDO O MODELO DE ELIZABETSKY  

COOPERATIVAS  2017 2018 2019 

A (0,01) 0,04  (0,04) 

B (0,37) (0,34) (0,30) 

C (0,23) (0,18) (0,22) 

D (0,02) (0,04) 0,05  

E (0,18) (0,15) (0,08) 

FONTE: A autora (2020) 

  

Após a compilação dos dados, verificou-se que, todas as empresas analisadas 

pelo modelo de Elizabetsky se encontram insolventes, pois os valores obtidos foram 

inferiores a 0,5, sendo assim, entende-se que a cooperativa não conseguiu cumprir 

com suas obrigações por estar passando por problemas financeiros e apresentando 

segundo tal modelo grandes possibilidades de vir a falir, divergindo dos resultados do 

modelo de Kanitz. 

 

4.3 APLICAÇÃO DO MODELO DE MATIAS 

 

De acordo como o modelo de Matias pode-se detectar se as empresas são 

solventes, estão em ponto crítico ou insolventes, os resultados estão relacionados na 

Tabela 3. 

 
 
TABELA 3 – FATOR DE INSOLVÊNCIA SEGUNDO O MODELO DE MATIAS  

COOPERATIVAS  2017 2018 2019 

A 12,12  12,09  11,58  

B 4,88  4,23  4,76  
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C 5,32  3,90  4,57  

D 2,28  2,22  3,66  

E 1,51  2,11  2,56  

FONTE: A autora (2020) 
 

 Dentre os modelos testados, o modelo de Matias foi o que teve maior variação 

entre as cooperativas, entretanto, todas as empresas apresentaram valores 

superiores a 0, sendo assim, são declarados solventes.  

 Pode-se observar que esse modelo obteve os mesmos resultados de Kanitz 

quanto a solvência, ou seja, entende-se que as cooperativas estão conseguindo 

cumprir com suas obrigações, entre elas, a cooperativa E é a que possui o menor 

índice, entretanto, ainda assim se considera solvente. 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS 

 

Após a análise individual, a Tabela 4 demonstra o comparativo entre os modelos 

aplicados: Kanitz, Elizabetsky e Matias.  

 

TABELA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE KANITZ, ELIZABETSKY E MATIAS 

COOPERATIVAS  2017 2018 2019 

 K E M K E M K E M 

A 5,75  (0,01) 12,12  5,78  0,04  12,09  5,57  (0,04) 11,58  

B 2,69  (0,37) 4,88  2,04  (0,34) 4,23  2,24  (0,30) 4,76  

C 2,74  (0,23) 5,32  2,27  (0,18) 3,90  2,67  (0,22) 4,57  

D 2,57  (0,02) 2,28  2,91  (0,04) 2,22  3,18  0,05  3,66  

E 2,27  (0,18) 1,51  2,08  (0,15) 2,11  2,25  (0,08) 2,56  

FONTE: A autora (2020) 

 

 Ao comparar os resultados, verificou-se que, na maioria dos modelos, as 

empresas tiveram lucro perante o estudo, portanto, quando o fator de insolvência é 

positivo a entidade tem menor possibilidade de vir a falir, ao contrário que, quanto 

menor for o fator, maiores serão as chances da empresa entrar em falência. 

 Percebe-se que houve uma contradição entre os modelos de insolvência, visto 

que o modelo de Kanitz e de Matias tiveram resultados positivos, e o de Elizabetsky 

demonstrou que as empresas correm risco de falir em um curto período de tempo, ou 

seja, ela está passando por problemas financeiros e/ou não cumpriram com suas 

obrigações. 
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 Os modelos são diferentes entre si, pois utilizam de variáveis distintas, 

enquanto o modelo de Kanitz considera a liquidez e a rentabilidade do patrimônio, os 

modelos de Elizabetsky e de Matias, por exemplo, consideram as contas de capital de 

giro, lucratividade das vendas e a participação do capital de terceiros.  

Apesar das diferentes variáveis utilizadas, os modelos possuem a mesma 

finalidade, que é analisar e verificar se empresas tem risco de vir a falir em um 

pequeno período de tempo.  

Mesmo com o auxílio dos modelos de insolvência é impossível prever a falência 

com 100% de certeza, entretanto é possível identificar as que têm maiores 

possibilidades de falir em um futuro não muito distante.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O mercado empresarial está cada vez mais competitivo e nesse meio acabam 

se destacando as empresas que melhor administram seus recursos, a análise das 

demonstrações já virou um hábito entre as corporações e se feita corretamente, pode 

prever acontecimentos desnecessários para a entidade. Os modelos de insolvência 

são utilizados para a análise de crédito e têm a finalidade de verificar se a entidade 

tem ou não chances de decretar falência em um curto prazo de tempo.  

 Após a aplicação dos modelos de Kanitz, Elizabetsky e Matias, concluiu-se que 

os modelos de insolvência auxiliam na tomada de decisões, pois demonstram 

características como a liquidez, endividamento e rentabilidade nos períodos 

estudados. Para os modelos de Kanitz e Matias constatou-se a solvência de todas as 

cooperativas, divergindo de Elizabetsky que entende as mesmas como insolventes. 

Lembrando que é impossível prever uma falência com 100% de certeza.  

 Sugere-se que, para verificar a assertividade de cada modelo, estes sejam 

aplicados em cooperativas agroindustriais já falidas, ou seja, analisar suas três últimas 

demonstrações contábeis publicadas e observar se conseguiram ou não prever a 

falência. 
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