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Inseridas num mercado cada vez mais competitivo as empresas necessitam, cada vez mais, 

recursos para financiar suas atividades. Nesse contexto, muitas delas têm buscado investidores 

que possam impulsionar seus negócios. No entanto, diante do recente cenário de crise 

econômica no mercado mundial, muitas dessas empresas têm enfrentado dificuldades para se 

manter ativas no mercado, o que por vezes pode culminar num processo de insolvência, ou 

recuperação judicial. Deste modo, este estudo tem como objetivo geral verificar o 

comportamento dos índices de estrutura de capital das empresas abertas, listadas na B3 nos 

cinco anos antecedente ao pedido de recuperação judicial e, como objetivos específicos, 

analisar a estrutura de capital das empresas pesquisadas; averiguar a composição do 

endividamento antes do período do pedido de falência e recuperação judicial das empresas 

analisadas; verificar a existência de relação entre comportamento dos índices financeiros 

analisados e a falência e recuperação judicial das empresas analisadas. Para atingir o objetivo 

proposto realizou-se uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa e, quanto ao 

delineamento, trata-se de uma pesquisa documental. Na busca de analisar os índices 

econômico-financeiro e estrutura de capital das organizações através de seus demonstrativos 

contábeis, se espera como resultados que se demonstre a importância do acompanhamento dos 

índices financeiros das entidades. A expectativa é de que os resultados apontem a existência 

de uma relação entre o comportamento dos índices financeiros e a falência ou recuperação 

judicial das empresas. Pois as diversas empresas que declararam falência poderiam observar o 

comportamento em seus índices de insolvência. Dessa forma, a pesquisa busca auxiliar aos 

administradores das companhias para que possa encontrar soluções frente às modificações de 

risco na estrutura de capital das empresas, além de demonstrar a importância da análise dos 

indicadores financeiros pela organização. 
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