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EXPECTATIVA E REALIDADE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS
DA OPERAÇÃO CARNE FRACA A PARTIR DOS INDICADORES CONTÁBEIS
RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi analisar os possíveis efeitos da deflagração da
Operação Carne Fraca observados na evolução dos indicadores contábeis das
empresas do segmento de carnes e derivados, à luz da teoria do efeito contágio. Para
tal, foi utilizado o modelo de previsão de séries temporais FFORMA, com o intuito de
efetuar previsões para os dados esperados em um cenário hipotético sem a Operação
Carne Fraca e compará-los com os dados observados na presença da operação. Os
resultados constataram maior eficiência do modelo FFORMA em prever os dados das
empresas antes da deflagração da Operação Carne Fraca, indicando possível
influência da operação nos dados observados, corroborando a análise gráfica.
Adicionalmente, os resultados sugerem indícios de efeito contágio nos indicadores de
rentabilidade da empresa Minerva e nos indicadores de liquidez da empresa Marfrig.
A presente pesquisa contribuiu para o campo da pesquisa científica em contabilidade
financeira ao propor o uso de uma metodologia de previsão de séries temporais pouco
explorada na análise dos dados contábeis. Tal metodologia teve destaque na principal
competição de previsão de séries temporais, M Competition, publicada em 2020 e,
portanto, seu uso configura inovação na pesquisa em contabilidade financeira.
Palavras-chave: Operação Carne Fraca, Indicadores Contábeis, Modelo FFORMA.
1 INTRODUÇÃO
Em 2020, o PIB da pecuária de corte representou 10% do PIB total, de R$ 7,4
trilhões, registrado pelo Brasil. Essa porcentagem demonstra uma variação positiva
de 2,6% em relação ao ano anterior, além de ser a maior participação dos últimos 10
anos, corroborando a ideia de que a pecuária é um dos pilares da economia brasileira
(ABIEC, 2021).
O setor de carnes, especificamente, destaca-se como responsável direto por
movimentar recursos e gerar empregos, além de garantir a segurança alimentar,
produzindo os alimentos mais consumidos no Brasil, presente em 98,5% dos lares
brasileiros (ABPA, 2021).
Relacionada ao segmento de carnes e derivados, em 2017, foi deflagrada pela
Polícia Federal, a Operação Carne Fraca, conforme aponta o Inquérito Policial – IPL
(IPL 0136/2015, 2017), a qual estava baseada em um suposto esquema fraudulento
de corrupção por fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e envolvia as gigantes do setor: JBS S.A. e BRF S.A..
Visto que eventos imprevisíveis, de natureza sistêmica, podem atingir tanto as
ações dos tomadores de decisão das próprias empresas, quanto os agentes que
interagem com elas, seus impactos podem afetar o comportamento financeiro das
empresas e, portanto, serem verificados por meio de suas demonstrações contábeis
(Matarazzo, 1998; Silva, 2019).
Dessa forma, faz-se necessária a constante avaliação das empresas que
compõem o setor, identificando as influências que sofrem do meio externo. Nesse
sentido, a presente pesquisa visa abordar o contexto da Operação Carne Fraca,
analisando seus possíveis impactos.
Para garantir a comparabilidade da análise entre empresas de diferentes
tamanhos, pode-se relacionar os valores absolutos das demonstrações contábeis,
encontrando valores relativos e, assim, formando índices, aqui tratados por

2

indicadores contábeis (Assaf Neto, 2020; Marion, 2019; Martins, Miranda, & Diniz,
2019; Ross, Westerfield, Jaffe, & Lamb, 2015).
A literatura já reconhece que os escândalos investigados pelas operações da
Polícia Federal possam vir a afetar os dados contábeis das empresas e influenciar as
expectativas dos acionistas (e.g. Barros et al., 2017; Bastos et al., 2016; Costa et al.,
2017; Ito et al., 2019; Silva et al., 2019).
Diante desse contexto, o presente trabalho avança em relação a literatura
existente pois pretende, por meio da abrangência de todas as empresas do segmento
de carnes listadas na bolsa de valores, a constatação do evento ocorrido pela ótica
de indicadores contábeis, propondo o uso de uma metodologia pouco explorada na
pesquisa científica em contabilidade financeira, o campo da previsão de séries
temporais.
A busca pelo melhor modelo preditivo motivou a criação de diversas competições
mundo a fora, destacando-se as M Competitions, que propiciaram debates e
motivaram enorme evolução no campo das previsões de séries temporais, tornandoas parâmetro de eficiência (Makridakis, Hyndman, & Petropoulos, 2020; Petropoulos
& Makridakis, 2020).
A última dessas competições publicada, até então, foi a M4 Competition, a qual
destacou-se o Modelo FFORMA. Esse modelo apresentou o melhor desempenho para
séries temporais trimestrais, além de ser considerado totalmente replicável, motivando
seu uso nesta pesquisa (Makridakis, Spiliotis, & Assimakopoulos, 2020b; MonteroManso, Athanasopoulos, Hyndman, & Talagala, 2020).
A pesquisa justifica-se pela possibilidade de verificar a evolução dos indicadores
contábeis de todas as empresas do segmento de carnes, no contexto da Operação
Carne Fraca, pela ótica do modelo FFORMA, a fim de responder a seguinte questão:
existe variação entre os indicadores contábeis esperados e os observados, no
contexto da Operação Carne Fraca, nas empresas do segmento de carnes?
Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar os possíveis efeitos da
Operação Carne Fraca observados, à luz da teoria do efeito contágio, na evolução
dos indicadores contábeis das empresas do segmento de carnes e derivados listadas
na B3, comparando as previsões do modelo FFORMA com os dados observados.
As contribuições deste estudo enriquecem a metodologia existente na pesquisa
científica em contabilidade financeira ao propor o uso de uma metodologia com
enfoque nas contribuições dos modelos de previsão de séries temporais, bem como
seus desafios, avanços e possibilidades. Além de propor a análise de todo o setor,
não apenas das empresas diretamente envolvidas com o evento a ser analisado.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Análise das Demonstrações Contábeis
A análise das demonstrações é desenvolvida com base nas demonstrações
formalmente apuradas pela empresa, sendo essas os insumos básicos do processo.
Dentre elas, as que recebem maior ênfase são o Balanço Patrimonial (BP),
evidenciando de forma objetiva a situação financeira; e a Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE), que evidencia, juntamente com o BP, a situação econômica
(Assaf Neto, 2020; Marion, 2019).
Ao se propor uma análise, é comum querer comparar imediatamente os números
das empresas, afinal a análise é fundamentalmente comparativa. Porém, pode-se
esbarrar no problema da diferença de tamanho entre essas entidades, na qual ter
números maiores não significa necessariamente estar melhor (Assaf Neto, 2020; Ross
et al., 2015).
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Uma forma de sanar esse problema é relacionar entre si os números absolutos
das demonstrações contábeis, formando índices, tratados neste artigo por indicadores
contábeis, e, a partir deles, comparar com os dados encontrados em outras empresas.
A interpretação desses indicadores pode informar uma visão macro da situação
econômico-financeira da entidade, sem maiores distorções (Marion, 2019; Martins et
al., 2019; Ross et al., 2015).
Ao longo dos anos os indicadores têm sido organizados em grupos de acordo
com suas características. Os grupos mais conhecidos e utilizados, considerados
fundamentais e suficientes para conhecer a situação econômico-financeira das
empresas, são: liquidez, estrutura patrimonial e rentabilidade. A análise da liquidez e
da estrutura patrimonial abordam a posição financeira da empresa, já a análise da
rentabilidade apresenta o desempenho econômico (Marion, 2019; Martins et al., 2019;
Silva, 2019; Ross et al., 2015).
Os indicadores de liquidez demonstram a situação financeira da entidade quanto
aos compromissos assumidos, evidenciando sua capacidade de pagamento de
dívidas e avaliando seu grau de solvência, sendo de fundamental compreensão (Assaf
Neto, 2020; Marion, 2019; Martins et al., 2019; Padoveze & Benedicto, 2010; Ross et
al., 2015; Silva, 2019). Assim, nesta pesquisa, serão utilizados os indicadores de
liquidez corrente (LC) e liquidez seca (LS).
O LC é bastante utilizado pelos analistas, sendo frequentemente considerado o
melhor indicador da situação de liquidez, pois mostra a capacidade da empresa, em
bens e direitos realizáveis no curto prazo, em relação às dívidas com prazos
semelhantes (Assaf Neto, 2020; Iudícibus, 2017; Martins et al., 2019; Padoveze &
Benedicto, 2010; Silva, 2019).
Já o LS geralmente exclui do numerador o valor dos estoques e das despesas
antecipadas, eliminando fontes de incertezas, restando apenas os itens de maior
liquidez do ativo circulante. Assim, também é importante, sendo uma alternativa mais
adequada para avaliar conservadoramente a situação da liquidez (Assaf Neto, 2020;
Iudícibus, 2017; Marion, 2019; Martins, et al., 2019; Padoveze & Benedicto, 2010).
Os indicadores de endividamento são utilizados dentro da análise da estrutura
patrimonial da empresa para estabelecer relações entre as fontes de recursos do
ativo, que pode ser financiado por capitais de terceiros, representados pelo passivo
circulante e passivo não circulante; e por capitais próprios, representados pelo
patrimônio líquido (PL) (Iudícibus, 2017; Marion, 2019; Martins et al., 2019). Assim
sendo, para esta pesquisa, serão utilizados os indicadores de proporção do
endividamento (PE) e o de composição do endividamento (CE).
O indicador PE tem grande relevância, pois demonstra quanto a empresa tem
de capital de terceiros na estrutura do seu balanço patrimonial em relação aos capitais
próprios, levando em conta todas as dívidas e, assim, caracterizando o financiamento
do ativo (Iudícibus, 2017; Martins et al., 2019; Padoveze & Benedicto, 2010; Ross et
al., 2015).
O indicador CE também é bastante significativo, pois demonstra quanto da dívida
total com os capitais de terceiros é referente ao curto prazo, permitindo a visualização
do perfil da dívida (Iudícibus, 2017; Marion, 2019; Martins et al., 2019; Silva, 2019).
Quanto aos indicadores de rentabilidade, esses demonstram a capacidade da
entidade em gerar recursos (Silva, 2019) e estão representados, nesta pesquisa,
pelos indicadores de rentabilidade do investimento (RI) e rentabilidade do PL (RP).
O RI é um dos indicadores mais utilizados, sendo provavelmente o mais
importante indicador individual. Esse indicador evidencia o quanto os investimentos
realizados proporcionaram de resultado, medindo a eficiência global da empresa na
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geração de lucros, sem se preocupar com a forma que esses investimentos foram
financiados (Iudícibus, 2017; Marion, 2019; Martins et al., 2019; Padoveze &
Benedicto, 2010; Silva, 2019).
Enquanto o RP é o mais importante indicador pela ótica dos acionistas,
representando a rentabilidade do capital próprio da empresa (Assaf Neto, 2020;
Iudícibus, 2017; Martins et al., 2018; Silva, 2019).
2.2 Efeito Contágio
A teoria do efeito contágio é um tema amplamente explorado pela literatura, no
entanto, não existe uma definição estabelecida e universalmente aceita para o
fenômeno observado (Ferreira, 2012; Vartanian, 2012; Vidal & Securato, 2011). Os
autores buscam conceituar esse efeito de acordo com suas pesquisas empíricas, o
que naturalmente terá um caráter particular para cada um (Corsetti, Pericoli, &
Sbracia, 2005; Dornbusch, Park, & Claessens, 2000; Forbes & Rigobon, 2000).
Em linhas gerais, as definições da teoria do efeito contágio sempre aparecem
relacionadas a uma crise em um determinado país, que teve seus efeitos negativos
expandidos rapidamente para outro país, o qual não possuía relação comercial, que
explicasse essa consequência, com o país de origem da crise (Dornbusch et al., 2000;
Forbes & Rigobon, 2000; Pericoli & Sbracia, 2003).
Dornbusch, Park e Claessens (2000) evidenciam dois eventos que
possivelmente causariam o efeito contágio: o primeiro diz respeito aos próprios
fundamentos macroeconômicos observados (relações comerciais, ligações
financeiras, entre outros); o segundo é a reação dos diversos investidores, que,
inseguros ao perceberem uma crise em determinado país, passam a agir de maneira
conservadora, diminuindo seus investimentos também em outros países não
relacionados (Freire, 2017; Perobelli, Vidal, & Securato, 2013).
Corsetti, Pericoli e Sbracia (2005) relacionam o efeito contágio às quebras
estruturais em períodos de crises, que podem refletir pânicos de mercado ou efeito
manada – quando um investidor passa apenas a replicar o comportamento de outros
investidores (Vidal & Securato, 2011).
Percebe-se que a literatura, via de regra, associa o efeito contágio com economia
internacional, sempre abordando relações entre países (e.g. Corsetti et al., 2005;
Dornbusch et al., 2000; Forbes & Rigobon, 2000; Pericoli & Sbracia, 2003). No
entanto, alguns autores fogem dessa limitação de escopo e expandem a abrangência,
tratando de relações entre empresas, mercados e, então, países (Freire et al., 2017).
A inexistência de uma definição estabelecida permite a exploração da teoria.
Assim, amparado pelas visões dissidentes acerca do efeito contágio estar confinado
ao comércio internacional, a interpretação utilizada neste trabalho é a de que o efeito
poderia ocorrer entre empresas que atuam em um mesmo setor. Logo, propõe uma
leitura contrária ao que seria esperado a partir das teorias convencionais de
competição, em que o prejuízo de uma empresa implicaria no benefício de suas
concorrentes.
A possibilidade contraintuitiva aqui admitida é a de que a preocupação em
relação à qualidade de um produto gere desconfiança sobre seus substitutos perfeitos,
uma vez que eles estão relacionados na indústria pelo mesmo órgão fiscalizador de
qualidade. Dessa forma, os potenciais efeitos negativos proporcionados pelas práticas
corruptivas investigadas na Operação Carne Fraca se estenderiam também para as
empresas que não foram alvos de investigação, sugerindo a incidência de efeito
contágio.
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2.3 Operação Carne Fraca
Após quase dois anos de investigação, a Polícia Federal deflagrou, em março
de 2017, a Operação Carne Fraca, considerada, até então, a maior operação da
história, com a finalidade de coibir um suposto esquema corruptivo envolvendo
principalmente agentes públicos e empresários do setor de carnes, que supostamente
beneficiava frigoríficos e estabelecimentos da cadeia produtiva de grandes empresas
do Brasil (Giehl, 2017).
De acordo com o Inquérito Policial (IPL), a investigação teve início em 2015,
após denúncias de práticas irregulares com conivência de fiscais da Superintendência
Federal da Agricultura (SFA), braço do MAPA no Paraná. Utilizando-se do cargo,
aceitavam propina para emitir certificados sanitários sem a devida fiscalização,
permitindo que as supostas irregularidades afetassem a qualidade do produto
comercializado (IPL 0136/2015, 2017).
As supostas irregularidades tratavam-se de notas fiscais fraudadas de compras
de carnes, substituídas por produtos mais baratos; falsificação de embalagem,
alterando a data de vencimento; utilização de produtos químicos em desacordo às
normas técnicas; excesso de água para aumentar o peso dos produtos; entre outras
irregularidades que atingem diretamente a saúde pública (Giehl, 2017; IPL 0136/2015,
2017; MAPA, 2018; Vieira, 2017).
Mais de 30 empresas alimentícias eram investigadas, entre elas, as gigantes do
segmento de carnes e derivados: JBS e BRF. A BRF tornou-se alvo por
irregularidades em um frigorífico de Goiás, além de ao seu gerente de relações
institucionais ser atribuído, entre outros, os crimes de corrupção passiva e ativa,
falsificação e lavagem de dinheiro (MAPA, 2018; Silva, 2016).
Já a JBS foi citada por irregularidades quanto à emissão de certificação sanitária,
tendo um funcionário acusado do crime de corrupção ativa por ter pago propina a
agentes públicos para evitar a fiscalização dos produtos (Silva, 2016).
3 METODOLOGIA
3.1 Características
A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto a sua natureza, pois
procura descrever sistematicamente uma situação, tendo uma perspectiva teórica
positivista, utilizando-se de metodologia quantitativa (Crotty, 1998; Richardson, 2017).
Embora a formação do referencial teórico naturalmente ocorra pela pesquisa
bibliográfica, abrangendo a bibliografia publicada em relação ao tema em estudo, a
coleta de dados é dada pela pesquisa documental, pois foram acessados em um
banco de dados com publicações originais, caracterizando-os como secundários
(Marconi & Lakatos, 2019).
Os dados coletados foram organizados quantitativamente, seguido pelo cálculo
de indicadores contábeis, gerando os dados base para a utilização do modelo de
previsão de séries temporais FFORMA (Montero-Manso et al., 2020), utilizado para
projetar os indicadores contábeis ao longo do tempo e, por fim, procedendo a análise
dos resultados encontrados.
3.2 Dados
O universo da pesquisa é formado por todas as empresas listadas na bolsa de
valores brasileira no setor de consumo cíclico, subsetor de alimentos processados,
segmento de carnes e derivados, sendo elas: “BRF S.A.”, “EXCELSIOR [...] S.A.”,
“JBS S.A.”, “MARFRIG [...] S.A.”, “MINERVA S.A.” e “MINUPAR [...] S.A.”.
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A coleta de dados procedeu via pesquisa documental, utilizando a plataforma
Economática para coletar os demonstrativos financeiros padronizados, a partir do
código do ativo corrente das empresas, sendo esses: BRF (BRFS3), Excelsior
(BAUH3), JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3), Minerva (BEEF3) e Minupar (MNPR3).
Após a coleta, os dados foram tabulados utilizando o software Microsoft Excel,
destacando o BP e a DRE pelo período correspondente ao último trimestre de 2010,
primeiro período com demonstrações padronizadas para todas as empresas, até o
primeiro trimestre de 2019, proporcionando um período de previsão de dois anos após
a deflagração da operação, horizonte temporal utilizado para as previsões de séries
trimestrais.
Com os dados tabulados, procedeu-se ao cálculo dos indicadores contábeis,
destacados com suas respectivas fórmulas na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1
Indicadores contábeis, siglas e fórmulas de cálculo.
Indicador
Sigla
Liquidez Corrente

LC

Liquidez Seca

LS

Proporção do Endividamento

PE

Composição do Endividamento

CE

Fórmula de Cálculo
Ativo Circulante
Passivo Circulante

Ativo Circulante−Estoques−Desp.Antecipadas−Ativo Biológico (CP)
Passivo Circulante
Passivo

Retorno do Investimento

RI

Retorno do Patrimônio Líquido

RP

Passivo+Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Passivo
Resultado Operacional Líquido
Investimento Médio
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido Médio

A partir da Tabela 1, cabe destacar alguns pontos das fórmulas. Como trata-se
de empresas sujeitas a ativo biológico no ativo circulante, optou-se pela subtração
também desse item no cálculo do indicador LS, mantendo sua natureza.
Quanto ao indicador RI, para seu cálculo, utiliza-se de itens não observáveis
diretamente nas demonstrações contábeis: Investimento e Resultado Operacional
Líquido, devendo esses serem calculados a parte.
O investimento refere-se ao montante que foi efetivamente investido na
atividade operacional da empresa, podendo ser proveniente de recursos de terceiros
ou dos capitais próprios. A captação desses recursos de terceiros incorre em
despesas financeiras, sendo chamados de passivos onerosos. Dessa forma, pode-se
dizer que o investimento é o somatório do PL com esses passivos onerosos (Assaf
Neto, 2020; Martins et al., 2018).
O resultado operacional refere-se ao resultado que os investimentos geraram
na execução das atividades operacionais da empresa. Portanto, depende
exclusivamente das decisões de investimento, não importando as decisões de
financiamento, das quais podem incorrer despesas financeiras (Assaf Neto, 2020;
Martins et al., 2018; Padoveze & Benedicto, 2010).
Dessa forma, para que não haja influência do financiamento, desconsiderou-se
as despesas financeiras do resultado operacional, incorporando ao resultado tanto a
remuneração do capital próprio, lucro líquido, quanto a dos recursos de terceiros,
despesas financeiras.
Entretanto, o resultado operacional é tido como líquido após a incidência dos
tributos sobre a renda e, portanto, se são desconsiderados os efeitos das despesas
financeiras sobre o resultado operacional, deve-se então considerar os efeitos dos
tributos sobre o lucro incidindo sobre elas. Para isso, nessa pesquisa, admitiu-se a
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alíquota padrão de 34% (Assaf Neto, 2020; Martins et al., 2018, 2019; Padoveze &
Benedicto, 2010).
Outro ponto importante é que, dado o caráter estático das demonstrações,
utilizou-se a média aritmética simples para o Investimento e o PL usados nos
indicadores de rentabilidade, pois entende-se ser a média que gera o resultado.
Justificando, com isso, a coleta dos dados do primeiro trimestre de 2010.
Em alguns casos, os investimentos efetuados pelos acionistas podem ser
consumidos pelos resultados das operações, ou seja, o prejuízo acumulado fica maior
que o PL, tornando esse negativo. Nessa condição, o capital de terceiros passa a
financiar a operação da empresa, impactando diretamente, no escopo desta pesquisa,
nos indicadores PE, RI e RP.
Essa situação foi constatada nas empresas Minerva e Minupar. A empresa
Minerva apresentou PL negativo do início de 2018 até o final do período abordado, o
que motivou a exclusão desse último período da análise dos indicadores PE, RI e RP
para essa empresa. A Minupar apresentou PL negativo durante quase todo o período
de análise, incorrendo na sua exclusão da análise desses três indicadores.
3.3 As previsões e o Modelo FFORMA
O histórico das previsões de séries temporais data do final da década de 1960,
quando desencadearam estudos empíricos – que levariam às competições,
fornecendo evidências objetivas para comparar a precisão dos vários modelos e
validar diferentes hipóteses; aprimorando a precisão; e, assim, melhorando
notavelmente as previsões no campo das ciências sociais ao longo dos anos
(Makridakis et al., 2020).
Com esse propósito de produzir evidências objetivas e gerar debate, Makridakis
e Hibon criaram em 1982 a M Competition, a primeira competição de previsão de
séries temporais. Aceitavam previsões de qualquer pessoa que quisesse participar e
disponibilizaram os dados necessários para a reprodução dos resultados para quem
se interessasse em confirmar (Hyndman, 2020; Makridakis, Spiliotis, &
Assimakopoulos, 2020a).
Dado o sucesso alcançado, as M Competitions estenderam-se ao longo dos
anos, tornando-se referências na pesquisa empírica de previsões. A quarta edição,
M4 Competition, ocorreu em 2018, sendo composta pela desafiadora quantidade de
100.000 séries temporais, com as mais variadas frequências (Hyndman, 2020;
Makridakis et al., 2020b; Petropoulos & Makridakis, 2020).
Nessa competição, a unidade de medida de desempenho utilizada foi a média
ponderada geral (overall weighted average – OWA), que consiste basicamente na
média ponderada entre o erro percentual absoluto médio simétrico (symmetric mean
absolute percentage error – sMAPE), e o erro médio absoluto escalonado (mean
absolute scale error – MASE) (Makridakis et al., 2020; Makridakis et al., 2020b).
De acordo com essa medida, o modelo FFORMA ficou na segunda colocação
geral. No entanto, quando observado apenas as séries trimestrais, objeto desta
pesquisa, o modelo FFORMA foi o melhor ranqueado, além de ter sido considerado
totalmente replicável, validando seu uso nesta pesquisa (Makridakis et al., 2020b).
O modelo FFORMA basicamente utiliza-se de uma abordagem de machine
learning, usando os recursos (frequência, tendência, correlações, etc.) extraídos das
séries temporais para formar o ajuste do modelo de meta-aprendizado, que, a partir
das previsões individuais dos seus oito métodos estatísticos, seleciona pesos,
buscando a melhor combinação ponderada, com base na medida OWA (MonteroManso et al., 2020).
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3.4 Validação do Modelo FFORMA
A partir dos dados encontrados, utilizou-se o RStudio – um ambiente de
desenvolvimento integrado desenvolvido para o software R, pela possibilidade de
reprodução do modelo FFORMA, pois é para esse ambiente que seu uso foi projetado.
Para facilitar, os quatro trimestres do ano serão tratados a partir daqui como
Q1, Q2, Q3 e Q4. Dessa forma, os dados das empresas foram organizados em séries
temporais pelo período do Q1 de 2011 até o Q1 de 2019. As séries foram então
organizadas em subconjuntos de acordo com os indicadores contábeis a que se
referem, sendo eles: LS, LC, PE, CE, RI e RP.
Com as séries temporais definidas, pode-se proceder ao uso do modelo
FFORMA. Em um primeiro momento, selecionou-se apenas o período do Q1 de 2011
até o Q1 de 2017, imediatamente anterior à deflagração da Operação Carne Fraca,
sendo ajustado para que fossem projetados quatro trimestres.
Assim, o modelo FFORMA recorta e separa as quatro últimas observações de
cada série do subconjunto, promovendo as previsões, a partir de cada um de seus
métodos de previsão, tendo como referência o histórico de observações restantes de
cada série do subconjunto. Efetuada as previsões, calcula-se os erros de cada método
de previsão para cada série.
Por meio de uma abordagem de aprendizagem cruzada, com base nos erros e
em outros recursos extraídos, o modelo FFORMA produz pesos para os métodos
individuais, ou seja, probabilidades de cada método ser o melhor, de modo a minimizar
cada vez mais o erro, produzindo previsões mais precisas, melhorando sua
performance. Esse procedimento foi efetuado para todos os subconjuntos, de modo
que um ajuste específico de modelo fosse definido para cada um.
Com os modelos ajustados, optou-se por validar esse ajuste, fazendo as
previsões para os quatro períodos que foram recortados da amostra anteriormente e
que serão usados para validação. Para demonstrar a capacidade de previsão do
modelo, efetuou-se a comparação dos pontos de previsão desse período com os
dados reais observados.
Embora tenham sido efetuadas previsões para todos os indicadores de todas
as empresas, optou-se por resumi-las em apenas seis gráficos, um para cada
indicador, com cada empresa ilustrando um determinado indicador. Essas previsões
estão demonstradas na Figura 1, a seguir, e seus respectivos valores de performance
registrados como “treino”, para uso no decorrer da pesquisa.
Figura 1
Previsão dos modelos ajustados para os indicadores pré Operação.
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A Figura 1 demonstra as previsões, a partir dos modelos ajustados
individualmente para cada um dos dois indicadores tratados nessa pesquisa. Em
verde, pode-se observar o histórico dos dados, do Q1 de 2011 até o Q1 de 2016; em
roxo, estão representados os dados reais observados do Q2 de 2016 até o Q1 de
2017; e em azul, estão as previsões efetuadas para esse mesmo período, Q2 de 2016
até Q1 de 2017.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir do modelo ajustado, para cada indicador, procederam-se os testes
objeto desta pesquisa, verificados, em um primeiro momento, pela análise gráfica das
figuras separadamente para cada indicador.
Para todas as figuras, a linha tracejada, que corta cada gráfico, representa o
momento da deflagração da Operação Carne Fraca; a linha verde representa o
histórico; a linha azul representa a projeção do modelo FFORMA; e a linha roxa
representa as observações reais.
O primeiro índice é o de Liquidez Seca (Figura 2) o qual demonstra quanto
existe de ativos com maiores probabilidades de se liquidarem para cada um real de
dívida no passivo circulante.
Figura 2.
Previsões para o indicador LS pós Operação Carne Fraca.

Com base na Figura 2, percebe-se que a empresa Minerva é a única a ter,
durante todo o período, valores acima de 1, indicando capacidade de, a partir de ativos
com maior potencial de transformarem-se em recursos financeiros, quitar suas
obrigações de curto prazo, condição observada inclusive no período após a
deflagração da Operação Carne Fraca, quando demonstrou uma acentuada queda e
chegou ao menor nível de todo o período trabalhado, fato não indicado pela previsão
do modelo, a qual projetou uma certa estabilidade.
A condição da BRF, pós Operação Carne Fraca, é bastante semelhante à da
Minerva, com o modelo prevendo estabilidade, enquanto os resultados observados
demonstram também uma queda ao menor nível do período. Quanto ao valor do
índice, esse oscilava próximo a 1, sugerindo uma situação relativamente saudável até
a deflagração da operação.
Essa situação de relativa saúde financeira também pode ser observada na
Marfrig, que ficou grande parte do período com valores acima de 1. O modelo projetou
uma pequena oscilação no Q1 de 2018 e certa estabilidade em torno do valor 1,6,
enquanto os dados observados, embora corroborem a oscilação no Q1 de 2018,
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apresentaram uma queda de maior intensidade, com o pico negativo estando abaixo
de 1 nesse período pós operação.
Já a empresa Excelsior, no período próximo à deflagração, oscilava valores
acima de 1, sendo projetadas pelo modelo pequenas oscilações no Q3 de 2017 e no
Q3 de 2018, próximas a esse valor. Essas oscilações também podem ser verificadas
pelos dados observados, porém em níveis acima do projetado, chegando a 1,4 no Q3
de 2018 e apresentando tendência de alta.
Quanto à JBS, a mesma apresentava tendência de queda nos anos anteriores
à deflagração, embora tenha esboçado um leve sinal de melhora, ainda estava abaixo
de 1, considerado, em tese, como saudável. O modelo previu a sequência de
estabilidade da última observação, enquanto os dados reais apresentaram uma forte
alta no Q2 de 2018, ultrapassando os maiores níveis históricos, indicando uma grande
capitalização de recursos por parte da empresa ou uma possível reestruturação da
composição de sua dívida.
Por fim, a empresa Minupar demonstrava estabilidade desde 2014, porém com
níveis baixíssimos de liquidez, próximos a zero, sugerindo ou uma falta de ativos com
potenciais de se tornarem líquidos, ou uma igualmente preocupante estrutura de
dívida de curto prazo.
O modelo seguiu a estabilidade dos dados, projetando valores tendendo a zero,
enquanto os dados observados, imediatamente após a deflagração, indicaram uma
imediata e abrupta alta nesse indicador, no entanto, logo em seguida, retornando aos
níveis da estabilidade anterior. Essa mudança indicaria possivelmente uma ação
imediata da empresa em realocar recursos ou reestruturar a dívida, porém, como logo
no próximo período a situação retornou ao estado anterior, infere-se a ocorrência de
algum fato atípico e isolado.
O próximo indicador é o de Liquidez Corrente, que engloba todos os ativos de
curto prazo. Esse indicador demonstra quanto existe de ativo com expectativa de
liquidação no curto prazo para cada real de dívida de curto prazo e está representado
na Figura 3, a seguir.
Figura 3
Previsões para o indicador LC pós Operação Carne Fraca.

É possível destacar a semelhança dos gráficos apresentados na Figura 3, em
relação aos gráficos apresentados no indicador anterior. Isso ocorre pelo fato de
ambos terem as obrigações de curto prazo como representante do denominador,
diferindo-se apenas nos valores do numerador. Assim, um aumento no valor deste
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indicador, em relação ao anterior, indicaria uma efetiva participação dos ativos
excluídos naquele índice.
De maneira geral, o modelo FFORMA repetiu as características das previsões
anteriores, alterando apenas em nível para o indicador LC, acompanhando o histórico
das empresas. Todavia, a maioria das empresas passaram a estar a maior parte do
período, se não todo ele, com mais potenciais recursos no ativo de curto prazo do que
obrigações de mesmo período, oscilando seus valores quase sempre acima de 1.
A empresa Minupar é a única que destoa dessa condição, seguindo o
apresentado anteriormente, manteve a, em tese, preocupante situação de valores
próximos à zero no período pré Operação Carne Fraca, situação seguida pela
projeção do modelo. Os dados observados voltaram a indicar a severa alta no valor
do Q2 de 2017, que novamente retornou ao nível da estabilidade, sugerindo
indiferença na participação dos ativos excluídos pelo indicador LS.
Ainda, diferindo-se das previsões do modelo para o indicador anterior, cabe
destacar a previsão para a empresa JBS, que, dessa vez, captou um arco de subida,
mas, ainda abaixo do observado nos dados.
Na sequência, estão os indicadores de composição da dívida, começando pela
Proporção do Endividamento. Esse indicador demonstra quanto a empresa tem de
recursos de terceiros, não levando em conta os prazos dessas obrigações, para cada
recurso próprio. O indicador PE está representado na Figura 4, a seguir.
Figura 4
Previsões para o indicador PE pós Operação Carne Fraca.

A princípio, pode-se perceber na Figura 4 a falta da empresa Minupar,
justificada pela constatação, na maior parte do período abordado, de PL negativo.
Assim, seu PE seria quase sempre igual a 1, dado que, nessa condição, não existem
capitais próprios financiando a empresa, desqualificando uma previsão. A mesma
situação é encontrada na empresa Minerva, porém, apenas nos períodos finais,
viabilizando previsão até o Q4 de 2017.
Todas as empresas passíveis de previsão, com exceção da Excelsior,
apresentaram tendência de alta no valor absoluto do indicador, apontando uma
reestruturação do capital de financiamento, com preferência para capitais de terceiros.
Como esse indicador é, em tese, um reflexo da decisão estratégica das
empresas, as previsões efetuadas pelo modelo FFORMA, ao seguir a tendência
mencionada, estiveram sempre muito próximas aos valores reais, que oscilaram em
torno dos 80% de capitais de terceiros financiando as atividades empresariais.
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Na contra mão desse processo, a empresa Excelsior apresentava tendência de
queda no valor absoluto do PE, indicando sair da situação de financiamento quase
total por capitais de terceiros, para uma maior preferência por recursos próprios,
sugerindo uma diminuição considerável em suas dívidas.
Quanto à previsão, possivelmente motivado pela relativa estabilidade nos
períodos imediatamente anteriores à deflagração da operação, o modelo apresentou
projeções em torno de 50%, indicando equilíbrio de financiamento, no entanto, os
dados observados seguiram a tendência histórica anterior e demonstraram valores
abaixo de 40% no Q1 de 2019.
Cabe ressaltar que, embora exista um maior risco na preferência de utilização
por capitais de terceiros, quando seu custo de captação for menor do que a
rentabilidade de um possível investimento, essa passa a ser a opção mais
interessante. Além disso, outro ponto importante é a questão dos prazos dessas
obrigações, observada no próximo indicador.
O índice de Composição do Endividamento demonstra qual a participação das
obrigações de curto prazo, em relação à todas as obrigações com terceiros. Em tese,
considera-se positivo menores valores para esse indicador, uma vez que indicaria que
a maior parte da dívida contraída com terceiros é de longo prazo, ou seja, com maior
prazo para ser quitada. Esse indicador está representado na Figura 5, a seguir.
Figura 5
Previsões para o indicador CE pós Operação Carne Fraca.

Observa-se, na maioria dos gráficos da Figura 5, bastante oscilação nos
valores de uma mesma empresa, o que é natural, dado que as dívidas de longo prazo,
com o passar do tempo, passam a ser de curto prazo. As empresas Excelsior e
Minupar apresentam uma certa estabilidade em altos valores no indicador, com
pequenas oscilações e maior suavidade, indicando preferência em trabalhar com
obrigações de curto prazo.
O histórico da Excelsior indicava, antes da deflagração da operação, certa
estabilidade com tendência de alta, chegando a quase 90% de dívidas de curto prazo,
situação que se manteve nas previsões do modelo FFORMA e foram corroboradas
pelas observações reais.
Embora seja estabelecido que dívidas de longo prazo são, por via de regra,
melhores para a saúde financeira da empresa, a Excelsior apresentou bons níveis de
liquidez, indicando conseguir arcar com as obrigações de curto prazo usando apenas
os ativos de maior liquidez, mesmo que suas dívidas estejam em quase sua totalidade
dispostas no curto prazo.
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Em situação oposta está a empresa Minupar. Seu histórico também indicava
certa estabilidade com tendência de alta em níveis próximos aos 80%, aumentando a
preocupação demonstrada pelos baixos índices de liquidez. Essa tendência foi
representada nas previsões do modelo, entretanto, novamente percebe-se, nos
valores observados, o imediato rompimento da estabilidade no Q2 de 2017.
Nesse caso, complementando o sugerido pelos indicadores anteriores, houve
de fato uma reestruturação das dívidas que saíram de 80% de curto prazo para abaixo
de 10%, no entanto, isso se desfez logo no próximo trimestre, inferindo novamente
uma situação atípica e isolada.
As demais empresas apresentaram um histórico de oscilações, possivelmente
acompanhando seus ciclos operacionais, abaixo de 50%, indicando que a maior parte
de suas dívidas estão alocadas no longo prazo. O modelo FFORMA, de forma geral,
seguiu o histórico das empresas e estimou, para todas essas, uma continuação
natural do que se era observado. Todavia, os dados reais observados quebram a
constância, sugerindo decisões estratégicas.
As empresas BRF, Minerva e Marfrig demonstraram, após a deflagração da
Operação Carne Fraca, um aumento na proporção das suas obrigações de curto
prazo em relação às obrigações de longo prazo, chegando aos maiores níveis dessas
empresas em todo o período trabalhado. Essa situação sugere, a princípio, um
movimento de captação de recursos de terceiros de curto prazo, equilibrando a
estrutura das obrigações entre curto e longo prazo.
Em contraponto ao mencionado, a empresa JBS demonstrou o processo
inverso, com a proporção das obrigações de curto prazo diminuindo para os menores
níveis observados no período, chegando a pouco mais de 20%. Nessa situação, a
mudança pode indicar captação de recursos de terceiros de longo prazo e/ou
quitação/renegociação das dívidas de curto prazo, realocando grande parte dessas
obrigações para o longo prazo.
Estabelecida a análise sobre a estrutura do endividamento, pode-se proceder
à análise gráfica dos indicadores de rentabilidade: Retorno do Investimento e Retorno
do PL. Cabe ressaltar que como alertado no indicador PE, a empresa Minupar teve a
análise inviabilizada para os indicadores de rentabilidade. Além de, para a empresa
Minerva, ser efetuado previsões apenas para três períodos pós operação.
O Retorno do Investimento evidencia quanto os investimentos realizados
proporcionaram de resultado, relacionando todos os investimentos com o resultado
efetivamente operacional. Os resultados para o RI estão demonstrados na Figura 6.
Figura 6
Previsões para o indicador RI pós Operação Carne Fraca.
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Os gráficos da Figura 6 sugerem, a princípio, bastante oscilação de valores
durante todo o período, no entanto, essa oscilação ocorre em níveis bem pequenos,
com o valor pouco se alterando, sendo basicamente impressão de escala.
A pouca variação provavelmente influenciou as previsões do modelo FFORMA,
que se mantiveram na média dos dados históricos. Para as empresas JBS e Excelsior,
os dados observados corroboraram as estimativas do modelo, excetuando-se o Q1
de 2019 da Excelsior, que demonstra uma alta ao maior nível do período.
No caso das empresas BRF, Minerva e Marfrig, os dados observados também
oscilaram relativamente próximos às previsões, todavia, demonstrando picos
negativos superiores aos históricos do período trabalhado, indicando inclusive
retornos negativos. De maneira geral, os valores desse indicador ficaram bem
próximos à zero, apontando baixos níveis de retorno do investimento, a partir da
metodologia de cálculo utilizada por esta pesquisa.
Por fim, resta o Retorno do Patrimônio Líquido, que leva em consideração a
forma de financiamento, evidenciando o quanto os capitais próprios da empresa
proporcionaram de resultado. Os resultados desse indicador estão demonstrados na
Figura 7, a seguir.
Figura 7
Previsões para o indicador RP pós Operação Carne Fraca.

Antes de proceder à análise, deve-se esclarecer uma limitação do modelo,
visível na Figura 7. O modelo FFORMA padronizou o número zero como limite inferior,
inviabilizando previsões com valores negativos e, assim, comprometendo as
previsões das empresas BRF, Minerva e Marfrig.
No entanto, em algumas das situações demonstradas, é razoável conceber que
o modelo FFORMA não seria capaz de prever as profundas variações observadas nos
dados reais. Por exemplo, a queda no valor do indicador apresentada pela empresa
BRF, fugindo de todo o período histórico até então. Da mesma forma para a empresa
Minerva, porém em menor escala, dada a limitação de períodos tratados. Já quanto à
empresa Marfrig, essa demonstrou alta acima dos níveis históricos no Q4 de 2018,
retornando à média no trimestre seguinte.
No caso da empresa JBS, os dados observados estiveram próximos às
previsões do modelo, porém com oscilações negativas maiores, atingindo retornos
negativos. Já, para a empresa Excelsior, repetiu-se a situação do indicador RI, com
os dados oscilando próximos aos previstos, com exceção do Q1 de 2019, que
apresentou uma abrupta alta.
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Finalizada a análise gráfica, pode-se quantificar o desempenho das previsões,
observando os erros calculados. Para isso, utilizou-se a unidade de medida da
competição M4, a OWA, que consiste na média entre o erro percentual absoluto médio
simétrico (sMAPE) e o erro médio absoluto escalonado (MASE).
Como abordado anteriormente, essa medida é utilizada pelo modelo FFORMA
para calcular os pesos dos seus métodos em seu modelo de previsão. A partir desse
modelo ponderado, para cada indicador, foram efetuadas as previsões, comparadas
aos dados observados e, consequentemente, gerados os resultados de performance
do modelo. Entre esses resultados, está a medida do erro do modelo ponderado – a
medida real do desempenho da previsão, utilizada como critério de classificação na
mencionada competição.
Os valores do erro foram organizados, para cada indicador, no período de treino
– previsões para o período anterior à deflagração da Operação Carne Fraca; e no
período de teste – previsões pós Operação Carne Fraca. Esses erros do modelo
ponderado podem ser observados na Tabela 2, a seguir.
Tabela 2
Valores da performance (OWA) para cada indicador nos períodos de Treino e Teste.
Indicador
Treino
Teste
LS
0.5534094
1.0727886
LC
0.4779656
1.0210639
PE
0.8062408
0.7837534
CE
0.6265432
0.9823430
RI
0.6338588
0.8328615
RP
0.9007917
0.9551770

De maneira geral, é possível perceber que os valores na coluna de Treino são
quase em sua totalidade, exceto para o indicador PE, menores que os valores na
coluna de Teste, indicando, a princípio, uma melhor performance do modelo FFORMA
nas previsões anteriores à deflagração da Operação Carne Fraca.
Com o intuito de verificar se essa diferença tem significância estatística, foi
efetuado o t-test pareado nos dados encontrados, admitindo um intervalo de confiança
de 95% e tendo como hipótese nula que a diferença entre as médias seria igual a
zero. Os resultados desse teste podem ser verificados na Figura 8, a seguir.
Figura 8
t-test nos erros de previsão do treino e do teste.

A partir do resultado para o p-value no t-test efetuado, verificado na Figura 8,
rejeita-se a hipótese nula. Portanto, pode-se afirmar que a média dos erros
encontrados pela aplicação do modelo FFORMA nos dados anteriores à deflagração
da Operação Carne Fraca variou com significância estatística da média dos erros
encontrados nas previsões posteriores, admitindo um intervalo de confiança de 95%,
indicando a influência da deflagração da operação na performance do modelo.
No entanto, essa análise demonstra a influência da Operação Carne Fraca de
uma forma geral, pois trata de forma conjunta todos os indicadores. Assim, para
aprofundar essa investigação, os erros de previsão foram organizados por empresa,
para cada indicador, nos dados antes e depois da deflagração da Operação Carne
Fraca, podendo ser observados na Tabela 3, a seguir.
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Tabela 3
Valores da performance (OWA) para cada indicador de cada empresa.
LS
LC
PE
CE
BRF
0.568116
0.712489
0.578820
1.312607
JBS
0.358522
0.203579
0.824351
0.719807
Excelsior
0.239476
0.266501
1.655308
0.570981
Treino
Minerva
0.587069
0.552630
0.806232
0.453148
Marfrig
0.771100
0.462740
1.020108
0.546238
Minupar
0.825443
0.784042
0.577742
BRF
1.188845
1.129715
0.508668
0.875562
JBS
0.936189
0.644026
2.050782
0.997983
Excelsior
0.930695
1.084034
1.158941
0.445050
Teste
Minerva
0.921273
1.068557
0.684502
0.944567
Marfrig
1.750836
1.546535
0.609937
1.066644
Minupar
1.028500
1.069856
1.062803

RI
0.903685
0.353667
0.480356
0.631479
0.666454
0.807517
0.730726
0.933294
0.796550
0.831807
-

RP
0.848920
1.288093
0.562841
0.838690
0.446465
1.049277
0.690024
0.910072
1.012184
0.931703
-

Com base nos dados da Tabela 3, optou-se por agrupar os indicadores de
acordo com suas características, a fim de melhor entender em quais grupos podem
ser observadas as variações com significância estatística. Assim, para cada empresa,
efetuou-se novamente o t-test em cada grupo.
Os novos testes efetuados seguem o mesmo padrão do teste observado na
Figura 8, entretanto, para melhor disposição dos dados, destacou-se apenas os
valores referente ao p-value, demonstrando-os na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4
Resultados do t-test para cada empresa.
Liquidez
Endividamento
Rentabilidade
Empresa
p-value
Significância
p-value Significância p-value Significância
BRF
0.1233
Não
0.3987
Não
0.7849
Não
JBS
0.08529
Não*
0.358
Não
0.8581
Não
Excelsior
0.05317
Não*
0.3418
Não
0.08362
Não*
Minerva
0.1341
Não
0.6546
Não
0.01583
Sim
Marfrig
0.03208
Sim
0.9249
Não
0.2909
Não
Minupar
0.1068
Não
Nota. Não* = apresenta significância apenas admitindo intervalo de confiança de 90%.

Os resultados observados na Tabela 4 indicam que, com um intervalo de
confiança de 95%, o modelo FFORMA apresentou variação com significância
estatística na performance de sua previsão para os indicadores de liquidez da
empresa Marfrig e para os indicadores de rentabilidade da empresa Minerva,
sugerindo que ambas sofreram influência da Operação Carne Fraca, inferindo indícios
da presença de efeito contágio, uma vez que essas duas empresas não foram
investigadas pela operação.
Complementarmente, admitindo-se um intervalo de confiança de 90%, pode-se
destacar variação com significância estatística na performance do modelo FFORMA
para os indicadores de liquidez da empresa JBS e para os indicadores de liquidez e
rentabilidade da empresa Excelsior.
Nesse caso, não se pode inferir efeito contágio, dado que a empresa JBS era
uma das investigadas, sendo esperada essa influência; enquanto os efeitos
encontrados na empresa Excelsior foram positivos, beneficiando sua saúde financeira,
indo de encontro à essência do conceito de efeito contágio apresentado.
Por fim, justifica-se a inexistência de resultado nos dois últimos grupos de
indicadores para a empresa Minupar, dada a inviabilidade de previsão de um dos
indicadores de endividamento e dos dois indicadores de rentabilidade,
impossibilitando o cálculo do t-test.
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5 CONCLUSÃO
A presente pesquisa teve o objetivo de analisar os possíveis efeitos da Operação
Carne Fraca observados, à luz da teoria do efeito contágio, na evolução dos
indicadores contábeis das empresas do segmento de carnes e derivados listadas na
B3, comparando as previsões do modelo FFORMA com os dados observados.
Assim, este estudo avança em relação a literatura existente ao propor o uso de
uma metodologia que possibilita a obtenção de resultados, em tese, mais acurados,
em detrimento da análise convencional, dado seu retrospecto na M4 Competition que,
no período de realização do estudo, é considerada a principal competição de
previsões de séries temporais.
A partir dos resultados obtidos na aplicação do modelo, realizou-se inicialmente
uma análise gráfica, destacando os aspectos referentes às particularidades dos
indicadores e às variações encontradas entre os cenários hipotético e real. Na
sequência, efetuou-se o t-test nos resultados das performances do modelo para os
períodos de treino e teste, como forma de quantificar estatisticamente as variações.
Como resultado do t-test realizado, foi constatado que, dado um intervalo de
confiança de 95%, houve variação com significância estatística entre a performance
do modelo no período pré operação e a performance do modelo no período pós
deflagração da operação. Esse resultado sugere a influência da Operação Carne
Fraca na precisão do modelo, corroborando a concepção de que a deflagração
influenciou no desempenho dos indicadores das empresas do segmento de carnes.
No entanto, como trata-se de um resultado geral para todos os indicadores,
realizou-se um novo t-test para cada empresa, com os indicadores agrupados de
acordo com as suas naturezas, permitindo identificar os resultados por grupos e
complementar a análise proposta.
Com esse último teste, pode-se afirmar, com um intervalo de confiança de 95%,
que a performance do modelo FFORMA variou com significância estatística nos
indicadores de rentabilidade da empresa Minerva e nos indicadores de liquidez da
empresa Marfrig. Essas empresas não foram investigadas pela operação Carne
Fraca, contudo é nítido como a análise gráfica demonstra piora em seus indicadores
após a deflagração, inferindo a presença de efeito contágio.
A partir da metodologia proposta e aplicada, os resultados dos testes
estatísticos realizados corroboram a percepção da existência de efeito contágio nos
casos mencionados. Assim, o presente estudo contribuiu com a área da pesquisa
científica em contabilidade financeira ao propor o uso de uma metodologia pouco
explorada para a análise empírica de resultados, especificamente, os modelos de
previsões de séries temporais.
Outra contribuição do estudo é a de incentivar pesquisadores a olhar não
apenas para as empresas atingidas diretamente pelos eventos objetos da análise,
mas também buscar indícios da existência de efeito contágio em outras entidades do
mesmo setor, enriquecendo os resultados.
Cabe ressaltar que, para este estudo, durante a aplicação do modelo FFORMA,
especificamente na previsão do indicador de rentabilidade do investimento, único a
apresentar valores negativos, o modelo padronizou o limite inferior como sendo o
número zero, considerando apenas valores positivos na projeção e, assim,
inviabilizando a previsão de dados negativos. Esta pode ser considerada uma
limitação do estudo.
No decorrer do presente estudo, preocupou-se com a escolha de caminhos que
ressaltem a importância do tema e levem a reflexões acerca da utilização de
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metodologias alternativas com enfoque na acurácia dos resultados e proporcionem
desenvolvimento empírico da pesquisa científica.
Neste sentido, como agenda de pesquisa, novos estudos podem utilizar da
metodologia proposta para projetar dados transcorridos, comparando os cenários
hipotéticos gerados, com o cenário real observado de outros eventos objetos de
análise. Portanto, sugere-se a expansão do estudo em questão, trabalhando no
cenário da pandemia de covid-19, verificando sua possível influência nos dados.
Adicionalmente, sugere-se que ao utilizar a metodologia proposta, o
pesquisador atente-se à robustez de sua base de dados, com o intuito de considerar
um maior universo de dados possível, aprimorando o ajuste do modelo de previsão e
melhorando, em tese, a sua precisão.
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