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A globalização e os avanços tecnológicos influenciaram significativamente o cotidiano das 

empresas, de forma que os gestores que não se mantiverem atualizados possivelmente 

enfrentarão grandes dificuldadespara conduzir seus negócios. Nesse contexto, tem-se elevado 

o número de empresas que entraram em regime de recuperação judicial. A Lei nº 11.101/05 

regula a recuperação judicial que é uma medida jurídica utilizada para evitar a falência, 

buscando a superação da crise econômica da empresa a fim de permitir que continuem 

cumprindo sua função social e o estímulo à economia.A contabilidade tem grande influência 

no processo de recuperação judicial por deter conhecimentos específicos garantindo auxílio as 

entidades. Através da mesma, serão concedidos Balanços Patrimoniais, Demonstrações dos 

Resultados do Exercício, relatórios sobre o Fluxo de Caixa e de sua projeção e demais 

informações de relevância para análise no processo. Além disso, o profissional contábilpoderá 

exercer o papel de administrador judicial, perito, consultor e assessor contábil. Dessa maneira, 

esta pesquisa tem por objetivo comparar o desempenho dos índices econômico-financeiros da 

empresa OI S.A antes e durante o período de recuperação judicial 2012 a 2017. Quanto aos 

procedimentos metodológicos, caracteriza os objetivos como descritiva,por expor uma análise 

dos índices financeiros, de abordagem qualitativa, tendo como delineamento um estudo de 

caso por utilizar os demonstrativos da empresa objeto de estudo, o instrumento de coleta será 

análise documental, visto que serão utilizados como recurso os demonstrativos disponíveis na 

BOVESPA.Como resultados esperados, busca-se expor qual o desempenho dos 

índicesfinanceiros da empresa OI S.A antes e durante o processo de recuperação, 

evidenciando os possíveis impactos positivos e/ou negativos, além de demonstrar a 

viabilidade do processo de recuperação judicial da entidade em estudo. 
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