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RESUMO 
O tema previsão de insolvência vem cada vez mais sendo objeto de novos estudos e pesquisas 
porque ela permite que seja possível prever uma situação financeira difícil com certa 
antecedência, de forma que haja tempo hábil para serem adotadas medidas que reverta essa 
situação impedindo a geração de grandes custos sociais e financeiros. Esse estudo tem 
adquirido mais importância devido às mudanças ocorridas nos ambientes de negócios, o 
aumento das bases de dados e o desenvolvimento de novas tecnologias de sistemas 
computacionais. No Brasil os estudos nesse tema ainda sofrem o efeito por se encontrar 
amostras com dimensões reduzidas devido à qualidade dos dados disponíveis, felizmente essa 
situação vem se alterando. Utilizando dados originados de demonstrativos contábeis de 
empresas brasileiras listadas na BOVESPA, é apresentada uma estratégia de data mining que 
seleciona tributos e ataca o problema do desequilíbrio de classes, problema pouco estudado e 
existente nesse tema porque nos ambientes econômicos normais o número de empresas 
classificadas como solventes são bem maiores do que aquelas classificadas como insolventes. 
Tal estratégia visa melhor caracterizar as empresas que apresentam grandes potenciais de 
virem a se tornar insolventes atacando o problema do desequilíbrio entre as classes, além 
disso, selecionando atributos relevantes dessas empresas potencialmente insolventes. Os 
resultados obtidos e as validações realizadas da estratégia apresentada evidenciam o seu 
sucesso podendo ser considerada bem competitiva com outras estratégias apresentadas na 
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literatura específica. 
 
Palavras-chave: Previsão de insolvência; Variáveis contábeis; Data mining; Comitê de 
classificadores; Balanceamento de base de dados. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 O desenvolvimento de estudos na área de modelagem em previsão de insolvência é 
bem relevante. Ela permite que seja possível prever uma situação financeira difícil com certa 
antecedência, de forma que haja tempo hábil para serem adotadas medidas que reverta essa 
situação impedindo a geração de grandes custos sociais e financeiros. 

Nos anos recentes, uma revolução tem acontecido em relação à maneira pela qual a 
previsão de insolvência é medida e gerida (Saunders et al., 2004).  Alguns fatores concorrem 
para que isso ocorra: (i) em vários países a maioria das estatísticas de falências mostraram um 
significativo aumento de sua ocorrência em comparação à recessão anterior, (Saunders e 
Cornett, 2008); (ii) nas últimas décadas o ambiente econômico geral das empresas, na grande 
maioria dos países, tem mudado com uma enorme velocidade e experimentado tendências 
para baixo (dificuldades financeiras); (iii) como os mercados de capitais vêm se expandindo e 
tornando mais acessíveis a um maior número de empresas, a desintermediação está ocorrendo 
rapidamente; (iv) quase que paradoxalmente, apesar de um declínio na qualidade média dos 
empréstimos (devido ao motivo anterior), as margens de juros ou spreads, especialmente em 
mercados de empréstimos por atacado, têm-se tornado muito estreitas, ou seja, a compensação 
de risco-retorno advinda de empréstimos vem piorando, (Saunders e Cornett, 2008); (v) 
concomitantemente com a recente crise financeira mundial, crises bancárias e de seguradoras 
de mercados de países altamente desenvolvidos tem mostrado que quanto mais fracos e 
incertos forem os valores das garantias reais, mais arriscada se torna a avaliação da 
capacidade financeira de uma empresa; (vi) com os avanços das tecnologias computacionais, 
tais como os sistemas de computadores relacionados à tecnologia da informação junto com a 
evolução da disponibilidade e desenvolvimento de base de dados, há um aumento de 
oportunidades de testar técnicas cada vez mais sofisticadas de modelagem em previsão de 
insolvência (Chye e Chin, 2004); (vii) o crescimento da exposição do crédito, ou risco de 
contrapartida, devido à fenomenal expansão de mercados de derivativos, estendeu a 
necessidade de análises mais acuradas sobre previsão de insolvência utilizando registros 
contábeis e extra contábeis de empréstimos (Saunders, 2000); (viii) a implementação, em 
vários países, de normas internacionais de contabilidade e finanças (tais como Basiléia II, 
Solvência II, Sarbanes-Oxley e IFRS).  

Apesar das inúmeras pesquisas na área, há ainda questões pouco exploradas (Ravi et 
al., 2008; Tsai e Wu, 2008; Nanni e Lumini, 2009; Verikas et al., 2010; Gestel et al., 2010). 

Uma dessas questões é o problema do desequilíbrio de classes. Em mercados com 
ambientes econômicos normais, o número de empresas insolventes é bem menor do que o de 
empresas solventes, gerando um problema de desequilíbrio de classes. Diante disso, os 
sistemas de aprendizado (classificadores) normalmente encontram dificuldades em induzir o 
conceito relacionado à classe minoritária (Japkowicz e Stephen, 2002). Nessas condições, 
modelos de classificação (de insolvência) que são otimizados em relação à sua precisão têm 
tendência de criar modelos triviais, predizendo bem a classe majoritária, gerando uma 
supremacia na classificação das empresas solventes sobre as insolventes, distorcendo o 
objetivo principal desta modelagem que é o de caracterizar melhor as empresas insolventes.  

Este estudo tem por objetivo propor uma estratégia de balanceamento da base de 
dados com a seleção de atributos originados de demonstrativos contábeis, em conjunto com a 
utilização de comitês de classificadores (agregação de previsões de múltiplos classificadores), 
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que melhore a capacidade de caracterizar as empresas que podem vir a se tornarem 
insolventes.  

O pressuposto comum assumido na predicão de insolvência é de que os principais 
indicadores macro-econômicos (inflação, os juros, impostos, etc.), juntamente com as 
características da empresa (concorrência, gestão, capacidade produtiva, produto, etc) estão 
devidamente refletidos nos demonstrativos contábeis, então a futura situação financeira da 
empresa pode ser prevista usando dados provenientes desses demonstrativos utilizando 
técnicas de modelagem avançadas (Gestel et al., 2010).  

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a revisão bibliográfica 
que dará suporte ao desenvolvimento da pesquisa; na seção 3 descrevem-se os procedimentos 
metodológicos realizados. Na seção 4, apresentam-se os resultados obtidos e, na seção 5 são 
feitas as conclusões da pesquisa e sugeridos futuros estudos.    

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

A previsão de insolvência tornou-se um assunto mais pesquisado e difundido a partir 
da década de 60 através do modelo Escore-Z de Altman (1968). O mesmo Altman et al., 
(1977) desenvolve um novo modelo de classificação de insolvência chamado Zeta, uma 
atualização e aprimoramento do modelo Escore-Z original. Martin (1977) elaborou um 
modelo de previsão em que utilizou regressão logística. Ohlson (1980) empregou modelo 
logit para previsão de falência de firmas. West (1985) utilizou análise fatorial para compor as 
variáveis. Jones e Hensher (2004) apresentaram um modelo de previsão de falência baseado 
em logit misto. Canbas et al., (2005) combinou análise de discriminante (LDA), regressão 
logística (RL), probit e análise de componentes principais.  

Odom e Sharda (1990) compararam a habilidade de predição de redes neurais 
artificiais (ANNs) e LDA no risco de falência. Várias pesquisas em previsão de insolvência 
incluindo Sharda e Wilson (1996), Zhang et.al., (1999) relataram que ANNs produzem 
significativas melhoras na acurácia dos modelos de predição comparados com aqueles 
elaborados com técnicas estatísticas. 

Lee e Cheng (2005) fizeram um estudo com o propósito de avaliar um previsor de 
crédito modelando com ANNs e multivariate adaptive regression splines (MARS). Chen e 
Du (2009) utilizaram ANNs e técnicas de mineração de dados para elaborar modelos de 
previsão de insolvência. Youn, Hyewon et al., (2009) desenvolveram modelos de previsão de 
insolvência de empresas baseados em ANNs e RL com variáveis financeiras.  

Sinh et al., (2005) investigaram a eficácia da aplicação de SVM (Máquina de Vetor 
Suporte) para o problema de previsão de falências, eles mostraram que o classificador SVM 
supera ANNs para problemas de previsão de falências de empresas. Min e Lee (2005) 
aplicaram SVM para o problema de previsão de falência. Min, Lee e Han (2006) propuseram 
métodos para melhorar o desempenho de SVM em dois aspectos: a seleção de atributos e 
otimização de parâmetros. Para Hua et al., (2007) SVM foi aplicado no problema de previsão 
de falências, e provou ser superior aos métodos concorrentes, como a rede ANNs, as múltiplas 
abordagens de LDA e RL. Ding, et. al. (2008) desenvolveram um modelo de previsão de 
insolvência em SVM para um exemplo de empresas chinesas de alta tecnologia. Kim e Sohn 
(2009) com SVM elaboraram um modelo para prever insolvência em pequenas e médias 
empresas no setor de tecnologia.  

Alguns autores além de classificarem também desenvolveram metodologias para os 
classificadores e/ou na base de dados visando obter melhores resultados nas classificações, 
esses estudos são citados a seguir. 

Atiya (2001) desenvolveu um estudo sobre previsão de insolvência no qual são 
aplicadas redes neurais no modelo em bancos de dados desbalanceados.  West  et al., (2005) 
investigaram três estratégias de comitê de classificadores em aplicações de decisões 
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financeiras incluindo previsão de insolvência, visando obter modelos com maiores acurácia. 
Hung et al., (2009) aplicaram probabilidade híbrida baseada em comitê de classificadores para 
previsão de insolvência utilizando votação majoritária e votação ponderada. Huang et al., 
2007 investigaram três estratégias para construção de modelos de híbridos baseado no SVM 
para credit scoring e compararam suas performances com ANNs, algoritmo genético (GA) e 
árvore de decisão (AD). Tsai e Wu (2008) estudaram a desempenho de um classificador 
simples de ANNs com os (diversificado) múltiplos classificadores baseados em ANNs. Yu L. 
et al., (2008) utilizam ANNs para avaliar o risco de crédito com a aplicação de comitês de 
classificadores. Ravi V. et al., (2008) elaboram e testam comitê de classificadores para 
previsão de insolvência. Nanni e Lumini, 2009 desenvolveram uma metodologia de 
mineração de dados para a previsão de insolvência de empresas. 

No Brasil uma das principais dificuldades ainda é a escassez de pesquisas 
desenvolvidas com o propósito de encontrar parâmetros para previsão de insolvência, além da 
escassez de dados adequados e confiáveis para a realização deste estudo. Essa situação 
começa a ser mudada, mas ainda se está bem longe de poder fazer esse tipo de trabalho com a 
facilidade de obtenção de dados como ocorre em outros países. A seguir serão apresentados 
alguns trabalhos que acabaram conquistando destaque no estudo sobre o tema no Brasil.  

Kanitz (1978), Matias (1978) trabalharam em modelos de previsão de insolvência 
utilizando análise discriminante. A metodologia dos trabalhos seguintes de Altman, Baidya e 
Dias (1979), Pereira (1982, apud. Silva, 2006, p.266) utilizaram também a ferramenta 
estatística de análise discriminante. Bragança e Bragança (1984) combinaram métodos 
estatísticos (LDA) com dados obtidos no DOAR (Demonstrativo de Origens e Aplicações de 
Recursos) das empresas, principal contribuição do estudo. Santos et al., (1996) construíram 
um modelo fundamentado em análise discriminante capaz de obter indicações sobre a saúde 
financeira de empresas industriais. Sanvicente e Minardi (1998) desenvolveram um trabalho 
utilizando análise discriminante. Horta (2001) elaborou modelos de previsão de insolvência 
para empresas utilizando as técnicas estatísticas de análise discriminante e regressão logística 
na etapa de seleção de atributos. Morozini et al., (2006) utiliza análise dos componentes 
principais para evidenciar os principais índices entre os selecionados para o estudo. Silva 
Brito et al., (2009) utilizaram regressão logística para examinar se eventos de default de 
companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito 
baseado em índices contábeis. 

 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este estudo tem como objetivo propor uma estratégia de balanceamento da base de 
dados com a seleção de atributos originados de demonstrativos contábeis, em conjunto com a 
utilização de comitês de classificadores, que melhore a capacidade de caracterizar as empresas 
que podem vir a se tornar insolventes. 

Quanto à metodologia utilizada para alcançar o objetivo da pesquisa, pode-se 
classificá-la sob dois enfoques, segundo Vergara (2005): aos fins e aos meios. Quanto aos 
fins, o presente estudo classifica-se como metodológica e aplicada. Quanto aos meios, a 
presente pesquisa enquadra-se como experimental e bibliográfica. 

 
3.1 Base de dados e métricas de avaliação 

Foram obtidos 22 indicadores contábeis anuais das empresas classificados de acordo 
com grupos de índices contábeis-financeiros: liquidez, endividamento e rentabilidade (Anexo 
1). Estas empresas foram classificadas como concordatária ou falida na BOVESPA durante o 
período de 1996 a 2006. Para cada empresa classificada como insolvente, foi selecionada uma 
quantidade superior de empresas de capital aberto com controle privado nacional, 
financeiramente saudável (no sentido de que não há solicitação de concordata por parte da 
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empresa no período considerado), com tamanho do ativo, sempre que possível compatível, e 
pertencente ao mesmo setor de atividade, buscando respeitar, localização geográfica e idade. 
O estabelecimento de uma quantidade superior de empresas adimplente para cada 
inadimplente, por outro lado, baseia-se na hipótese de que quanto maior a quantidade de 
dados existentes, menor a probabilidade de erros objetivando, também ficar mais próximo da 
realidade econômica. Essa base totalizou 175 empresas, com 147 classificadas como solventes 
e 28 classificadas como insolventes durante o período em estudo.  A reduzida dimensão da 
amostra se deve principalmente a não obrigatoriedade de um grande número de empresas de 
publicar seus demonstrativos contábeis. 

Foram criadas 1.610 instâncias sendo 1.470 referentes a empresas solventes e 140 
empresas insolventes. A base foi composta por dados referentes aos demonstrativos contábeis 
dos cinco anos anteriores ao ano em que a empresa foi declarada insolvente. De acordo com 
Altman et al., (1994) e Hung e Chen, (2009) as empresas insolventes começam a apresentar 
características ou indícios de insolvência num período de cinco anos antes ao ano que ocorre 
efetivamente a falência. 

Os dados das empresas solventes são de dez anos, facilitando assim uma melhor 
caracterização dessas empresas. Pretendeu-se também: (i) uma adequação ao ano (2005) no 
qual ocorreu a mudança na lei de falência e (ii) utilizar demonstrativos contábeis sem a 
influência da inflação.  

Das métricas de avaliação alternativas existentes para lidar com o problema do 
desequilíbrio de classes citadas por Käuck, 2004 e Gary, 2004 foram escolhidas: matriz de 
confusão (MC), área sob a curva ROC (AUC) e medida F (F). Já para a avaliação do 
classificador serão utilizadas validação cruzada com 10 sub-amostras e resubstituição (Braga-
Neto, et al., 2004).  

 
3.2 Técnicas de tratamento de bancos desbalanceados 

Uma maneira de solucionar o problema de classes desbalanceadas numa base de dados 
é balancear artificialmente a distribuição das classes no conjunto de exemplos. Duas 
abordagens principais são utilizadas neste estudo, são elas: 

a) Remoção de exemplos da classe majoritária - under-sampling e b) Inclusão de 
exemplos da classe minoritária - over-sampling.  

Alguns trabalhos recentes têm tentado superar as limitações existentes tanto nos 
métodos de under-sampling, quanto aos métodos de over-sampling. Por exemplo, Chawla et 
al., (2002) combinam métodos de under e over-sampling, em seu trabalho (SMOTE: Synthetic 
Minority Over-sampling Technique) o método de over-sampling não replica os exemplos da 
classe minoritária, mas cria novos exemplos dessa classe por meio da interpolação de diversos 
exemplos da classe minoritária que se encontram próximos. Dessa forma, é possível evitar o 
problema do superajustamento.  

O algoritmo SMOTE, que é uma técnica bem citada na literatura específica, servirá 
como comparativo com a metodologia aqui proposto.  

 
3.3 Uma estratégia para a predição de empresas insolventes 

Descreve-se, nesta subseção, um método – SEID - construído especificamente para a 
predição de insolvência em uma base de dados desbalanceada composta por variáveis 
originadas de demonstrativos contábeis de empresas brasileiras.  

Um dos principais modelos para o trato na base de dados desbalanceado baseia-se em 
procedimentos randômicos de diminuição dos dados da classe majoritária (under-sampling), 
incremento dos dados da classe minoritária por meio da replicação randômica com reposição 
(over- sampling), e na combinação das duas estratégias. Neste caso, não se tem a geração de 
novas instâncias, simplesmente o balanceamento é feito com a manipulação da base de dados 
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original. O SMOTE tem como estratégia a inserção de novas instâncias geradas 
artificialmente na classe minoritária. A maior dificuldade é a falta de garantia que se tem das 
instâncias sintéticas pertencerem realmente à classe a que foram associadas.  

Deve-se destacar que estas estratégias baseiam-se em um processo totalmente 
estocástico para a obtenção de bases balanceadas. O modelo desenvolvido busca diminuir este 
componente estocástico visando: i) a utilização dos dados da classe minoritária de forma mais 
intensa ou redundante, pois, busca-se um maior nível de acerto nesta classe; ii) a 
decomposição da classe majoritária de forma a torná-la de dimensão mais próxima a classe 
minoritária.  

É importante ressaltar que a obediência a estes dois objetivos traz como característica 
adicional a diminuição da aleatoriedade na obtenção do balanceamento. Dai, denomina-se tal 
modelo de Semi-Determinístic Ensemble Strategy for Imbalanced Data (SEID).  

A forma definida para se levar em conta estes dois objetivos conjuntamente foi por 
meio de um comitê de classificadores (Tsai e Wu, 2008; Nanni e Lumini, 2009). Um 
procedimento de comitê apresenta, naturalmente, uma facilidade de implementação dos 
objetivos para cada classe descrita acima. No caso da necessidade de redundância das 
instâncias minoritárias tem-se a facilidade de utilização de todas suas instâncias em cada base 
do comitê. No caso das instâncias majoritárias, onde se pretende particionar ou decompor seus 
elementos, podem-se colocar parcelas de suas instâncias em bases diferentes para gerar os 
classificadores que formam o comitê. Desta forma, a partição não prejudica nem a 
representatividade dos dados da classe majoritária, que devem compor pelo menos uma base 
de dados do comitê, nem a dimensão do banco, pois uma estratégia de comitê lida bem com 
bancos menos completos por não basear a decisão em somente um dos classificadores 
gerados.  

Além disto, os parâmetros para determinar tamanhos mínimos da base dos 
classificadores do comitê servem para evitar a utilização de bases de dimensão consideradas 
inadequadas.  

Ressalta-se que esta estratégia baseada em comitê para o balanceamento permite o uso 
de um procedimento de seleção de características de uma forma diferenciada, que será 
descrita mais adiante. A seguir, apresenta-se o método para predição de insolvência em 
empresas: 

Considera-se inicialmente a composição do conjunto de treinamento  
 Str = Strm   StrM , ou seja, formado pela união de instâncias da classe minoritária (Strm) e da 

classe majoritária (StrM) com #( StrM) > #( Strm), onde #(*) é a cardinalidade do conjunto. Os 
conjuntos de treinamento gerados para a obtenção dos classificadores base serão balanceados 
com  instâncias de cada classe. Para que se obtenham conjuntos de treinamentos de acordo 

com o modelo proposto, adota-se para o valor mínimo de instância por classe : 

#( Strm), #( StrM)/ )                                                  (3.1)        

Com  sendo o número de classificadores base usados no comitê de classificadores 

e o operador max (*) assume o maior valor entre os avaliados. Quanto maior o valor de  

mais próximo o algoritmo se torna do algoritmo de bagging. A seguir, apresenta-se o pseudo-
código do SEID.  

 
Pseudo-código: comitê de classificadores para base de dados desbalanceadas (SEID) 
início 
    Defina o número de classificadores base  

    Defina o número de instâncias para cada classe  
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    % construção dos  classificadores base 

    para  i=1,  

        % classe minoritária 
        Stri ← Strm 

        % completar, quando necessário, aplicando um processo de bootstrap na classe minoritária          
        para j = Strm  ,nic 

            Stri ← Stri  j-ésima instância obtida aplicando bootstrap na amostra Strm 

        fim 
        %classe majoritária 
         para j =  StrM /      

                         Stri ← Stri   j-ésima instância obtida de StrM sem reposição 

         fim 
         %completar, quando necessário, aplicando um processo de bootstrap na classe majoritária  
        para j =  StrM / ,     

            Stri ← Stri  j-ésima instância obtida aplicando bootstrap na amostra StrM  

        fim  
   fim 
   Treine os  classificadores base  

   %classificação de novas instâncias 
   Aplique técnica de votação majoritária para classificar os dados de teste 
fim. 
 

3.4 Seleção de atributos 
A seleção de atributos representa um problema de fundamental importância em 

mineração de dados (DM), sendo frequentemente realizada como uma etapa de pré-
processamento. Os objetivos principais da seleção de atributos para previsão de 
insolvência são: (i) o desenvolvimento de modelos compactos, (ii) o uso e refinamento do 
modelo de classificação ou predição para avaliação e (iii) a identificação de índices 
financeiros relevantes (Piramuthu, 2006).  

Neste trabalho foram utilizadas duas abordagens de direção de busca (Witten e Frank, 
2005, p.293): (i) seleção forward e (ii) seleção aleatória. Estas abordagens foram escolhidas 
por serem bem citadas na literatura especifica. Avaliar o subconjunto de atributos 
selecionados é medir quão bom um determinado atributo é segundo um critério de avaliação 
(informação, distância, dependência, consistência, precisão). Em outras palavras, é como ele 
interage com o algoritmo de aprendizado. Essa interação pode ser subdividida, basicamente, 
em duas abordagens principais, filtro e wrapper (Witten e Frank, 2005, p.290), utilizadas 
neste estudo. 

 
3.5 Uma estratégia de predição de insolvência com seleção de atributos  

Apresenta-se agora uma técnica para a seleção de características a ser acoplada no 
modelo de predição desenvolvido.  A idéia é considerar a aplicação dos métodos de seleção 
de forma individualizada nas bases que compõem o comitê. A seguir, complementa-se o 
pseudo código do modelo para predição de insolvência com a inclusão do procedimento de 
seleção de características. Dai, denomina-se tal modelo de Semi-Determinístic Ensemble 
Strategy for Imbalanced Data attribute Selection (SEIDwS). 

 
Pseudo-código: comitê de classificadores para base de dados desbalanceadas com seleção de 

características (SEIDwS) 
início 
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    Defina o número de classificadores base  

    Defina o número de instâncias para cada classe  

    % construção dos  classificadores base 

    Construa as instâncias da classe minoritária das base de dados conforme    

    algoritmo SEID 
    Construa as instâncias da classe majoritária das base de dados conforme  

    algoritmo SEID 
    % aplicação de uma estratégia de seleção de características 
    para  i=1,  

        Aplique a seleção de características no classificador base i 
     fim 
     Treine os  classificadores base com os atributos selecionados para cada         

     classificador base                                 
                 %classificação de novas instâncias 

      Aplique técnica de votação majoritária para classificar os dados de teste 
fim. 

                                                          

  

      

 

      

 

       

  

        

  

       

     

                                                                                                      

BO 

 

SEID ou SEIDwS 

BO 

PRE 

HC 

Validação cruzada 

Resubstituição 

 
 

 
3.5 Validação do algoritmo proposto 

 
 
A validação do algoritmo proposto será realizada em duas etapas visando atender 

dois objetivos, (i) testar os algoritmos propostos neste estudo em base de dados diferente 
daquelas aqui estudadas; (ii) comparar os resultados gerados pelo SEIDwS com outras 
pesquisas realizadas nesse tema. 

O cumprimento da primeira etapa foi feito testando o algoritmo  SEIDwS em três 
bases de dados originadas do Repositório UCI para Aprendizado de Máquina1. Essas bases 
são normalmente utilizadas para testes de estudos sobre modelagem de previsão de 

                                                 
1 http://archive.ics.uci.edu/ml/ 

                                                          

  

      

 

      

 

       

  

        

  

       

     

                                                                                                       

                                                        

 

       

BO 

SB1 SB2 SB3 

AD 

BO 

PRE1 PRE2 PRE3 

HC1 HC2 HC3 

Seleção de 

atributos 

Gerados pelo SEID 

Validação cruzada 

Resubstituição 

Figura 1 - Fluxograma referente aos 
procedimentos para se chegar aos resultados 
após os balanceamentos e a seleção de atributos 
da base de dados original. 

Figura 2 – Procedimento de classificação com 
o SEID ou SEIDwS. 
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insolvência (Japanese Credit Screening, Australian Credit Approval, German Credit Data). 
 

3.5.1 Validação do SEIDwS nas bases do UCI Repositório para Aprendizado de 
Máquina 

Nesta subseção são apresentados os resultados da validação do SEIDwS através das 
oito bases do UCI, o procedimento é o mesmo apresentado na Figura 3.1. O classificador AD 
foi o utilizado. 

O Quadro 1 apresenta os resultados dos testes do SEIDwS e do algoritmo SMOTE, 
neste algoritmo o K usado foi igual a 5. As bases de dados utilizadas do UCI foram as que 
normalmente são utilizadas para testes na previsão de insolvência, nelas as classes são 
discriminadas em empresas insolventes (INS) e solventes (SOL).  

Os softwares utilizados foram o WEKA 3.5.6 (Witten e Frank, 2005) e o Matlab 7.1. 
Em todas as análises apresentadas nas etapas de classificação e de seleção de atributos foram 
aplicadas 10 partições na validação cruzada.  

 A abordagem seleção aleatória utilizou o algoritmo de busca Genetic Selection (GS). 
Em GS foram usados os valores do tamanho da população e do número das gerações iguais a 
20, e a probabilidade de crossover e mutação igual a 0.6 e 0.033, respectivamente. Na 
abordagem filtro, as técnicas de avaliação de atributos (Witten e Frank, 2005, p.422) foram 
medidas de consistência (consistency) e o CFS (Seleção de atributos baseado em correlação). 
Na abordagem wrapper os algoritmos indutores foram RL, ANNs, SVM e AD. Os resultados 
apresentados nas tabelas seguintes, que obtiveram os melhores resultados, utilizaram GS, 
wrapper e AD.  

 
Quadro 1 – Resultados dos testes do algoritmo SEIDwS com as bases de dados sobre insolvência do UCI 

Bases de dados do UCI Nº de C lasse Instâncias
atributos F AUC F AUC F AUC

Japanese Credit Screening 6 INS 383 0,38 0,57 0,76 0,89 0,77 0,91
SOL 307 0,77 0,57 0,9 0,89 0,9 0,91

Australian Credit Approval 5 INS 383 0 0,47 0,76 0,9 0,79 0,93
SOL 307 0,96 0,47 0,97 0,9 0,98 0,93

German Credit Data 7 INS 300 0,55 0,73 0,89 0,95 0,81 0,93
SOL 700 0,81 0,73 0,94 0,95 0,93 0,93

SEIDwSBase original SMOTE

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
O Quadro 1 apresenta os resultados dos testes feitos com algoritmos de 

balanceamentos (SEIDwS e SMOTE). Pelos resultados apresentadas no Quadro 1 o SEIDwS 
apresentou resultados bem promissores e competitivos com o SMOTE como estratégia de 
balanceamento quando testado nas bases de dados do UCI. 

O Quadro 2 apresenta as comparações com estudos publicados sobre o tema na 
literatura específica utilizando como parâmetros acurácia (classificações corretas), Erro Tipo I 
e Erro Tipo II (classifica instância falidas no grupo das não falidas). As comparações foram 
feitas através dos melhores resultados publicados pelos autores. Os estudos utilizados para 
comparação são de Tsai e Wu (2008), Tsai (2009) e Nanni e Lumini (2009). Estes autores 
utilizaram as bases de dados do UCI, as mesmas utilizadas pelo algoritmo proposto neste 
artigo, o SEIDwS.  
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Quadro 2 – Comparação dos resultados do algoritmo SEIDwS com as bases de dados do UCI com outros 
estudos publicados 

SEIDwS Tsai e Wu Tsai Nanni e Lumini
Japanese Credit Screening % % % %
   Acurácia 89,54 87,94 85,88 86,38
   Erro Tipo I 13,86 14,42 90,05 18,8
   Erro Tipo II 9,98 10,05 22,40 9,4
Australian Credit Approval % % % %
   Acurácia 92,08 97,32 81,93 85,89
   Erro Tipo I 15,65 12,16 21,89 17,4
   Erro Tipo II 13,18 11,55 13,89 11,8
German Credit Data % % % %
   Acurácia 84,54 78,97 74,28 73,93
   Erro Tipo I 28,89 44,27 55,39 60
   Erro Tipo II 8,37 8,46 9,63 18,2  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
No Quadro 2, os resultados mostram a eficácia do algoritmo SEIDwS. A comparação 

mostra que SEIDwS obteve melhores resultados na acurácia, nos Erros Tipo I e II, e que em 
todos esses parâmetros há um ganho do SEIDwS sobre os outros estudos. No Erro Tipo II o 
SEIDwS obteve melhores resultados sobre os outros testes em dois das três bases de dados. 
Na base German Credit Data, a base mais desbalanceada, os resultados foram os melhores. 

 
4 RESULTADOS 
 
4.1 Aplicações de classificadores na base de dados 

As técnicas aplicadas para a classificação das empresas foram: Regressão Logística 
(RL), Máquina de Vetor Suporte (SVM), Multilayerperceptron (MLP), e Árvore de Decisão 
(AD). Estes classificadores foram escolhidos por serem considerados eficientes bem como por 
serem largamente utilizados na determinação de insolvência de empresas.  

Foram feitos ajustes paramétricos iniciais para cada classificador utilizado, visando 
obter uma parametrização adequada para esta base. Os resultados apresentados foram obtidos 
por meio de validação cruzada com 10 partes. Para que haja um melhor entendimento do 
desempenho de cada classificador apresentam-se os resultados de cada classificador da matriz 
de confusão, medida F e AUC.  

 
Quadro 3- Resultados dos classificadores no treinamento da base de dados original 

Classe F AUC F AUC F AUC F AUC
I 75 65 0,607 0,907 85 55 0,756 0,804 89 51 0,764 0,757 80 60 0,661 0,935
S 32 1438 0,932 0,757 0 1470 0,982 0,804 4 1466 0,982 0,757 22 1448 0,972 0,935

MLP
MC

AD
MCMC MC

RL SVM

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 Dos classificadores testados AD obteve o melhor desempenho. Em todos os 

classificadores, as empresas solventes obtiveram menores erros de classificação. Isto pode ser 
comprovado nas matrizes de confusão e nas medidas F. Estes resultados contrariam o objetivo 
principal desta classificação que é a de melhor caracterizar a classe das empresas insolventes. 

 
4.2 Balanceamento e seleção de características para base de dados 

 Quando a seleção de atributos ocorreu antes do balanceamento, os resultados 
encontrados não foram compatíveis para um nível mínimo aceitável em uma previsão de 
insolvência de empresas (valores de F e AUC próximos a 0,65). Diante disso, a etapa de 
seleção de atributos foi executada após a realização do balanceamento das bases de dados 
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(Figura 3.1). Este modelo foi testado e os resultados são apresentados nos itens seguintes. 
 

4.2.1 Resultados encontrado utilizando abordagem de seleção de atributos filtro no 
SEIDwS 

Nas aplicações com a abordagem filtro foram testados na avaliação dos subconjuntos 
de atributos os algoritmos CfsSubsetEval e Consistency(CONS). Para o método de busca 
foram testados GS (genetic search) e GD (greedystepwise). O classificador utilizado foi o 
AD. Os melhores resultados foram encontrados aplicando Consistency e GS como algoritmos 
de avaliação e busca respectivamente, e os procedimentos executados são os já explicitados 
nos itens 3.3 e 3.4. Os resultados encontrados estão no Quadro 4, onde os HCs_CONS+GS 
representam os modelos gerados empregando-se a base de dados original (Figura 3.1).  

 
Quadro 4- Resultado para as sub-bases utilizando seleção de atributos com abordagem filtro 

Classe F AUC F AUC F AUC
I 111 29 0,869 0,896 110 30 0,845 0,913 111 29 0,848 0,901
S 207 1263 0,915 0,896 265 1265 0,946 0,913 257 1213 0,921 0,901

HC1_CONS+GS HC2_CONS+GS HC3_CONS+GS
MC MC MC

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
As variáveis selecionadas nesta abordagem foram: ETAT, ETPL, LS, MB e RTA, ou 

seja, cinco atributos selecionados num conjunto de vinte e dois. Destas variáveis, apenas uma, 
a MB, tem sua origem no Demonstrativo de Resultado do Exercício, evidenciando a 
importância da situação patrimonial na caracterização de empresas potencialmente 
insolventes. 

Comparando os resultados do Quadro 3 e 4 é evidenciada a importância do 
balanceamento e da seleção de atributos na caracterização das empresas classificadas como 
insolventes (I). Há uma melhora considerável nos resultados referentes à classificação (matriz 
de confusão e medida F) das empresas insolventes.  Os resultados nas empresas classificadas 
como insolventes foram bem melhores no Quadro 4. 

 
4.2.2 Resultados para a abordagem de seleção de atributos wrapper no SEIDwS 

Nas aplicações com a abordagem wrapper (conforme Figura 3.1) foram testados para 
o método de busca GS e GD. GS obteve os melhores resultados. O classificador utilizado foi 
o AD. Os resultados encontrados estão no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Resultado para as sub-bases utilizando seleção de atributos abordagem wrapper 

Classe F AUC F AUC F AUC
I 121 19 0,869 0,916 120 20 0,912 0,932 124 16 0,933 0,966
S 146 1324 0,941 0,916 78 1392 0,966 0,932 3 1467 0,943 0,966

HC1_WRAPPER+GS HC2_WRAPPER+GS HC3_WRAPPER+GS
MC MC MC

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Os resultados evidenciam a influencia do balanceamento seguido da seleção de 

atributos na abordagem wrapper de um ganho de desempenho em relação a classificação sem 
o balanceamento e sem a aplicação de técnicas de seleção de atributos(Quadro 3). Entretanto, 
o tempo gasto para executar  a tarefa de seleção de atributos com a abordagem wrapper foi 
bem maior do que na na abordagem filtro. 

 Das 22 variáveis totais dez foram selecionadas pela abordagem wrapper. As variáveis 
selecionadas foram: EOCpOT, EOAT, GA, IMCP, LS, MB, EBITDA, ML, MO e TERFIN.  

Esta abordagem selecionou o dobro de variáveis em relação a outra abordagem 
empregada (filtro), dessas dez variáveis seis tem origem somente no Balanço Patrimonial 
(EOCpOT, EOAT, IMCP, LS, EBITDA e TERFIN), três tem sua origem no Demonstrativo 
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de Resultado do Exercício (MB, ML e MO) e uma tem sua origem tanto no Balanço 
Patrimonial quanto no Demonstrativo de Resultado do Exercício (GA). Esta abordagem foi a 
que apresentou os melhores resultados  de classificação. Como há om bom número de 
variáveis que evidenciam desempenhos operacionais (MB, ML, MO e GA) pode ser 
concluído de suas influências na caracterização das empresas que podem vir a se tornar 
insolventes. 

 
4.3 Balanceamento e seleção de características para base de dados com votação 
majoritária -SEIDwS 

Nesta seção é aplicada a estratégia SEIDwS desenvolvida para a predição de 
insolvências em empresas. Na pratica, a aplicação completa do SEIDwS é obtida com o uso 
da votação majoritária (LI HUI e JIE SUN, 2009) em relação aos resultados dos modelos das 
sub-bases obtidas na definição da instância que está sendo avaliada. Desta forma, as sub-bases 
passam a representar um comitê de classificadores conforme descrito anteriormente.  

Deve-se ressaltar que para a geração dos classificadores utiliza-se a validação cruzada 
em 10 partes, tanto para as sub-bases do SEIDwS quanto para o SMOTE. Agora, com a 
utilização do SEIDwS completo a validação é feita pelo método da resubstituição tanto para o 
SEIDwS como para o SMOTE. 

Os atributos selecionados continuam os mesmos para cada sub-base. Porém, a votação 
majoritária deve aumentar a robustez na predição obtida para as instâncias avaliadas.  O 
procedimento foi exposto nas Figuras 5.1 e 5.2. No caso do SEIDwS, são avaliados os 
melhores algoritmos de seleção determinados para as estratégias filtro e wrapper. Os 
resultados obtidos são mostrados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Resultados referentes à base de dados balanceadas aplicando SEIDwS 

Classe F AUC F AUC
I 110 30 0,845 0,913 125 15 0,964 0,971
S 265 1265 0,946 0,913 3 1467 0,978 0,971

SEIDwS_CONS+GS
MC

SEIDwS_WRAPPER+GS
MC

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Pelo Quadro 6 se pode evidenciar, também, a influência da técnica de seleção de 

atributos wrapper para melhorar o resultado. Os resultados encontrados aplicando esta técnica 
apresentaram significativas melhoras em relação às técnicas de filtro. 

  
4.2.4 Comparação dos resultados encontrados 

No quadro 7 é feita uma comparação da base original com os melhores resultados 
encontrados pelo SEIDwS utilizando modelo wrapper e o SMOTE. 

 
Quadro 7– Comparação dos resultados 

Classe F AUC F AUC F AUC
I 80 60 0,661 0,935 125 15 0,964 0,971 122 18 0,911 0,993
S 22 1448 0,972 0,935 3 1467 0,978 0,971 2 1468 0,991 0,993

MC MC
BASE ORIGINAL SEIDwS SMOTE

MC

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Pelo Quadro 7 pode ser concluído que o balanceamento com a seleção de atributos e 

um comitê de classificadores (SEIDwS) melhoram muito a capacidade de caracterização das 
empresas classificadas como insolventes, os resultados da MC, F e AUC evidenciam esses 
ganhos (BASE ORIGINAL x SEIDwS).  

No mesmo quadro a comparação do SEIDwS com o SMOTE pode ser evidenciado a 
melhor capacidade do SEIDwS de caracterizar aquelas empresas classificadas como 
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insolventes (I) em relação ao SMOTE – MC e F . Somente na classificação geral (AUC) o 
SEIDwS obteve um resultado inferior em relação ao SMOTE (0,971 x 0,993). Diante desses 
resultados pode ser concluído da capacidade bem competitiva existente entre a estratégia aqui 
apresentada (SEIDwS) e o SMOTE, técnica bem referenciada na literatura específica.  

 
5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa apresentou e testou uma estratégia para solucionar um dos problemas 
presentes na modelagem de previsão de insolvência de empresas, o desequilíbrio entre as 
classes de empresas classificadas como solventes e as empresas classificadas como 
insolventes, problema que influência os resultados, mas pouco estudado em previsão de 
insolvência.  

Para validar a estratégia utilizaram-se duas técnicas: (i) empregou-se três bases de 
dados públicas, japonese credit, australian credit e german credit, utilizando o SEIDwS e o 
SMOTE (apresentado no Quadro1); (ii) comparou-se os resultados encontrados com outros 
estudos contemporâneos publicados na literatura específica (apresentado no Quadro2). 

Diante dos resultados convincentes encontrados na utilização da estratégia SEIDwS 
nas etapas de validação aplicou a estratégia na base de dados de empresas brasileiras e os 
resultados foram  ainda mais convincentes na diferença da capacidade de classificar as 
empresas insolventes. O SEIDwS obteve melhor capacidade de classificar aquelas empresas 
pertencente à classe das insolventes do que o SMOTE, mostrados nos Quadros 4 e 5. Nestes 
Quadros é evidenciada a importância do tratamento da base dados para equacionar o problema 
do desequilíbrio das classes, em conjunto com a seleção de atributos, e o ganho na capacidade 
de classificação do modelo de previsão das empresas pertencentes à classe das insolventes. 

Este estudo mostrou (Quadro 7) a importância do desenvolvimento de estratégias para 
equacionar o problema existente na modelagem de previsão de insolvência de empresas que é 
o desequilíbrio de classes. O estudo apresentou uma estratégia no qual tem plenas condições 
de competir com o SMOTE e outras citadas na literatura especifica que ataca o problema do 
desequilíbrio entre as classes. Cabe ressaltar que o SEIDwS minora o efeito estocástico do 
modelo em relação ao SMOTE. Diante disso pode ser visto como uma contribuição às 
pesquisas sobre previsão de insolvência de empresas tema pouco explorado na literatura 
específica brasileira. 

Em relação às variáveis selecionadas prevaleceram aquelas com origem no Balanço 
Patrimonial, sobretudo aquelas que aferem a composição (estrutura) das origens de recursos 
das empresas (EOCpOT, EOAT, IMCP, ETAT, ETPL). Diante disso pode ser inferido que, 
para a amostra estudada, a insolvência está mais relacionada com a incapacidade da empresa 
de se endividar do que com o seu desempenho operacional.  

Pode ser concluído também que mesmo que a qualidade dos dados contábeis seja 
questionada para a construção de modelos de previsão de insolvência, foi conseguido obter 
resultados bem convincentes, da ordem de 90% de acertos na classe das empresas insolventes, 
quando do emprego de técnicas avançadas de data mining, evidenciando a capacidade de 
informação que tais dados apresentam. 

Uma possível extensão ao presente estudo seria a inclusão de novas técnicas de data 
mining, por exemplo, comitês de classificações mais adequados à modelagem de previsão de 
insolvência, a inclusão de variáveis qualitativas na base de dados, o que possivelmente 
melhoraria a capacidade preditiva do modelo. 
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Anexo 1 – Índices contábeis-financeiros 
 
Liquidez Imediata (LI); Liquidez Corrente (LC) Liquidez Seca (LS) Liquidez Geral (LG); 
Termômetro financeiro (TERFIN); Endividamento Total sobre Ativo Total (ETAT); Endividamento 
Oneroso sobre Ativo Total (EOAT); Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido (ETPL); 
Endividamento Oneroso sobre o Patrimônio Líquido (EOPL); Endividamento Oneroso de Curto Prazo 
sobre Oneroso Total (EOCpOT); Grau de Imobilização do Capital Próprio (IMCP); Grau de 
alavancagem financeira (GAF); Margem Bruta (MB); Margem Operacional (MO) Margem Líquida 
(ML); Rentabilidade sobre o Investimento (ROI); Giro dos Ativos (GA); Rentabilidade Operacional 
do AT (ROA); Rentabilidade Líquida do AT (RLAT); Lucro antes dos juros, impostos (sobre lucros) 
(EBIT); Lucro antes dos juros, impostos (sobre lucros), depreciações/exaustão e amortização 
(EBITDA); Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).  

 


