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RESUMO 
Os indicadores financeiros têm sido um dos métodos mais recorridos por 
administradores para a detecção de insolvência e tomada de decisão visando mudar 
o rumo dos negócios. Utilizando-se de demonstrações financeiras da empresa 
calçadista Arezzo, exercício de 2013 a 2017, para a realização de cálculos e 
análises, a presente pesquisa objetiva comparar o impacto na tomada decisão a 
partir de dois métodos diferentes: Termômetro de Kanitz e MAK (Método Alternativo 
de Kanitz). Aplicando os métodos, empresas atuantes neste mercado poderão 
situar-se em qual posicionamento financeiro em relação à solvência se encontram 
em relação a seus pares. Para a construção dos métodos serão utilizados 
indicadores básicos, como por exemplo, Grau de Endividamento, Liquidez Geral, 
Composição do Endividamento. Tais métodos demonstram-se como poderosa 
ferramenta de análise para tomada de decisão, fornecendo-lhes informações 
relevantes e ricas para fundamentar as atitudes tomadas pelos gestores. Pautada 
em bibliografias e documentos técnicos esta pesquisa básica com método dedutivo, 
contribui para o aprofundamento do saber científico em administração de empresas. 
PALAVRAS-CHAVE: Termômetro de Kanitz, Grau de Endividamento, Solvência, 
Tomada de decisão. 
 
 
ABSTRACT 
Financial indicators have been one of the most frequently used methods by 
administrators for detecting insolvency and making decisions to change the course of 
business. Using the financial statements of the shoe company Arezzo, from 2013 to 
2017, to carry out calculations and analyzes, the present research aims to compare 
the impact on decision making from two different methods: Kanitz Thermometer and 
MAK of Kanitz). Applying the methods, companies operating in this market may find 
themselves in what financial position in relation to solvency are in relation to their 
peers. For the construction of the methods will be used basic indicators, such as 
Degree of Indebtedness, General Liquidity, Composition of Indebtedness. Such 
methods prove to be a powerful analytical tool for decision-making, providing them 
with relevant and rich information to substantiate the attitudes taken by managers. 
Guided by bibliographies and technical documents, this basic research with 
deductive method contributes to the deepening of scientific knowledge in business 
administration. 
KEY WORDS: Kanitz thermometer, Degree of Indebtedness, Solvency, Decision 
making. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Diante da acirrada competitividade entre os mercados mundiais, entender a 

real situação econômica e financeira de uma empresa é peça fundamental para sua 

continuidade nos negócios.  

Portanto, empresas sólidas e competitivas têm como principal característica, 

a capacidade de honrar som suas obrigações perante os capitais ali aplicados, 



principalmente os capitais de terceiros expressos em seus Passivos de Curto e Logo 

Prazo.  

Baseado neste contexto objetiva-se nesta pesquisa analisar a Solvência de 

uma empresa por meio dos resultados obtidos na aplicação de dois métodos 

distintos de análise de Solvência. Entende-se que os gestores possa realizar um 

estudo comparativo das possíveis decisões que poderiam ser tomadas nas 

empresas, levando em consideração cada um dos dois métodos aqui expostos.  

O Primeiro método de análise é o de solvência criado por Kanitz em que, por 

meio deste método, se encontra um indicador denominado de Termômetro de Kanitz 

que explica se a empresa está em estado de solvência ou insolvência.  

O Segundo método proposto nesta pesquisa foi desenvolvido pelos próprios 

autores, denominado de Método Alternativo ao de Kanitz (MAK), em que este 

método se baseia na aplicação simultânea e conjunta de vários Indicadores 

Econômicos e Financeiros. 

Essas duas metodologias de análise são aplicas por metodologia de Estudo 

de Caso em uma empresa varejista de calçados femininos que conta com 14 lojas 

distribuídas pelo estado de São Paulo. 

Para tanto, contextualiza-se sobre o que se trata o Termômetro de Kanitz e 

cada um dos indicadores financeiros que fazem parte do MAK proposto pelos 

autores. 

Por fim, analisam-se os resultados obtidos pelo Termômetro de Kanitz 

versus os resultados obtidos pelo MAK, abrindo uma discussão s ore qual das duas 

metodologias melhor explica a situação de Solvência da empresa em estudo. 

  



OBJETIVOS 

Utilizando-se de demonstrações financeiras da empresa calçadista Arezzo, 

exercício de 2013 a 2017, para a realização de cálculos e análises, a presente 

pesquisa objetiva comparar o impacto na tomada decisão a partir de dois métodos 

diferentes: Termômetro de Kanitz e MAK (Método Alternativo de Kanitz). Aplicando 

os métodos, empresas atuantes neste mercado poderão situar-se em qual 

posicionamento financeiro em relação à solvência se encontram em relação a seus 

pares. 

  



METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este trabalho foi descritiva e dedutiva, pautada em 

bibliografias de documentos técnicos disponibilizados através de livros e sites de 

pesquisa, contribuindo, assim, para o aprofundamento do saber científico em 

administração de empresas. 

 
  



1. REVISÃO DA LITERATURA: SOLVÊNCIA & INSOLVÊNCIA 

 

Baseado nos dizeres de GITMAN (1997), a insolvência é o estado de 

inadimplência causada pela falta de capacidade da empresa em cumprir com suas 

obrigações de contas a pagar até a data estipulada para seu vencimento.  

Já ALTMAN (1968), acredita que a insolvência acontece quando a renda 

gerada por ações se tornam menores do que as ações similares que estão 

disponíveis no mercado. 

 

1.1. Termômetro de Kanitz 

Desenvolvido pelo Professor Stephen Charles Kanitz o termômetro de Kanitz 

foi concebido por intermédio de uma análise discriminante, criando uma escala 

embasada nos índices de liquidez tendo como resultado uma ferramenta que prevê 

o grau de possibilidade de falência das empresas. 

Nesse estudo realizado pelo professor foram analisadas cerca de 5.000 

demonstrações contábeis de empresas brasileiras. (Kanitz, 1978, apud Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 2005). 

A partir do que diz MARION (1998), o Professor Kanitz criou um termômetro 

que tem a capacidade de mensurar a capacidade financeira de empresas falidas, 

que consequentemente também mostra uma previsão de falência das empresas e 

para isso o professor utilizou de métodos estatísticos. 

Segue abaixo tabela explicativa do método Kanitz: 

 

Imagem I: Termômetro de Kanitz 

 

Fonte: Marion (1998, p. 476) 



 

 

Onde cada uma das incógnitas usadas significa: 

 

X1 = Retorno do Capital Próprio (ROE) 

Para os autores PEROBELLI, PEREIREA E DAVID (2006) “quando o retorno 

operacional da empresa (lucro operacional sobre ativos totais) for superior à taxa 

media global de custo do empréstimo. Do contrário, um aumento do grau de 

alavancagem pode deteriorar a rentabilidade da empresa” 

X2 = Liquidez Geral 

Segundo BRAGA (2003) a Liquidez Geral é capacidade que a empresa tem 

de pagar todas suas dívidas devidas a terceiros no longo e no curto prazo e para 

analisar esse indicador considera os resultados quanto maiores melhor a 

capacidade da empresa. 

X3 = Liquidez Seca 

Esse índice é definido por BRAGA (2003), como a forma de mensurar de 

forma sucinta de quanto financeiramente, a empresa tem capacidade de cumprir 

com suas obrigações sem utilizar na apuração do resultado o valor equivalente aos 

estoques. 

Segundo MARION (2010), esse índice é um índice conservador, pois é um 

dos itens mais manipuláveis do balanço. 

X4 = Liquidez Corrente 

BRAGA (2003) define esse indicador como a situação das disponibilidades 

que a empresa tem para pagar suas dívidas. Segundo o autor o índice não deve ter 

como resultado valores menores do que zero, pois nessa situação a empresa não 

teria nenhuma capacidade de pagamento das obrigações do exercício. 

X5 = Garantia de Capital de Terceiros 

Considerando que o endividamento é medido pela participação dos capitais 

de terceiros sobre o capital próprio, é possível medir o montante da garantia que os 

sócios ou acionistas da empresa devedora podem oferecer aos terceiros com seus 

próprios recursos.  

 

E para determinar os níveis de solvência a partir do estudo de Kanitz (1978) 

devem-se considerar as três áreas que seguem abaixo: 



Área de Solvência: Nessa área irão se encaixar as empresas que obtém o 

fator de insolvência maior do que zero. Pois possuem menores riscos de quebra. 

Área de Penumbra: Aqui cabem as empresas que tem o fator entre zero e -

3. Estas se encontram em situação de alerta, demandam uma atenção especial. 

Área de Insolvência: As empresas que se enquadram nessa área estão 

numa situação critica, com grandes probabilidades de falência. O fator deve ser 

menor do que -3. 

Segue representação ilustrativa do termômetro a partir da visão de CORREA 

(2015): 

Imagem II: Termômetro de Kanitz 

 

Fonte: CORREA (2015) 

 

Dado isso, realizou-se a analise financeira por meio dos indicadores do 

método de Kanitz e compararam-se os resultados com o Método Alternativo, 

verificando-se o impacto que poderá causar nas tomadas de decisão em cada caso. 

  



1.2. MAK – Metodologia Alternativa ao de Kanitz 

 

O MAK é um indicador de performance econômica que auxilia no entendimento 

da  Solvência ou Insolvência das empresas. O Método se desenvolve de acordo com 

o modelo a seguir: 

 

Imagem III: MAK 

 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018). 

 

No MAK são utilizados cinco indicadores, onde em todos eles destaca-se o uso 

do Capital de Terceiros: 

 

Solvência Geral - SG  

Baseado nos dizeres de GITMAN (1997), a insolvência é o estado de 

inadimplência causada pela falta de capacidade da empresa em cumprir com suas 

obrigações de contas a pagar até a data estipulada para seu vencimento.  

Já ALTMAN (1968), acredita que a insolvência acontece quando a renda 

gerada por ações se tornam menores do que as ações similares que estão 

disponíveis no mercado. 

E para JANOT (2001) uma organização será insolvente a partir do momento 

em que o seu Patrimônio Líquido fica negativo, ou seja, é impossível continuar sua 

atividade sem onerar seu Patrimônio Líquido. 



Sendo assim o indicador de Solvência Geral visa expressar o grau de 

garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, 

para não se tornar uma empresa insolvente. Pode ser calculado por meio da 

seguinte fórmula: 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 

 

Grau de Endividamento - GE 

Segundo BRAGA (2003), este índice tem como objetivo demonstrar o quanto do 

investimento total da empresa (Ativos Totais) garante ao uso dos capitais de 

terceiros expressos pelo Passivo Circulante e Não Circulante. O autor ressalta que a 

aplicação desse tipo de indicador praticamente elimina a necessidade de recorrer a 

outros métodos de mensuração. É sabido que ha outras formas de se mensurar a 

solvência de uma empresa, como por exemplo, a elaborada por Kanitz em sua 

metodologia de Fator de Insolvência. 

A expressão que demonstra esse indicador é:  

GE = [(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo Total] x 100. 

NETO, Assaf (2003) discorre a respeito dos indicadores de endividamento e 

estrutura de capital:  

Estes indicadores são utilizados, basicamente, para aferir a 
composição (estrutura) das fontes passivas de recursos de 
uma empresa e sua participação relativa em relação ao capital 
próprio. Fornecem, ainda, elementos para avaliar o grau de 
comprometimento financeiro de uma empresa perante seus 
credores (principalmente instituições financeiras) e sua 
capacidade de cumprir os compromissos financeiros assumidos 
a longo prazo. (NETO 2003) 

 

Assim, o Grau de Endividamento indica o percentual do Ativo Circulante que 

garantirá o Capital de Terceiros de Custo e Longo Prazo. 

 

Índice de Garantia de Capital de Terceiros – IGCT 

O IGCT tem como objetivo demonstrar o quanto do Ativo Circulante da 

empresa garante o Capital de Terceiros, assim não precisando se desfazer do Ativo 

Não Circulante para honrar com os compromissos com Terceiros. 

Para obter esse resultado usa-se a seguinte formula:  

IGCT= Ativo Circulante / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 



Liquidez Geral - LG 

Tendo em vista a definição de BRAGA (2003) a Liquidez Geral é capacidade 

que a empresa tem de pagar todas suas dívidas devidas a terceiros no longo e no 

curto prazo e para analisar esse indicador considera os resultados quanto maiores 

melhor a capacidade da empresa. 

Para obter esse resultado usa-se a seguinte formula:  

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante) 

 

Capital Circulante Líquido – CCL 

Segundo Wagner (2013), para desenvolver uma boa analise em curto prazo 

tradicional temos que dominar esta formula do CCL (capital circulante liquido), ou 

seja, esta analise nos permite avaliarmos como esta nossa situação perante nosso 

capital em curto prazo para pagarmos nossas obrigações também a curto prazo. 

Com isso nos proporciona uma analise de disponibilidade ou não a curto prazo. 

Ou seja, este índice mede a diferença entre o ativo circulante e o passivo 

circulante da empresa. Apresenta se existe folga nos ativos de curto prazo em 

relação aos passivos de curto prazo, sendo calculado através de: (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante). 

 

Aplicação do MAK 

Primeiramente chegar ao resultado dos índices é necessário atribuir um 

peso, para que cada indicador seja avaliado de acordo com sua relevância para o 

resultado final. 

Desta forma cada indicador terá um fator de relevância e um Y de acordo 

com seu resultado que deverão ser multiplicados, demonstrado nas tabelas I e II 

respectivamente.  

 

Tabela I: Tabela do Fator de Relevância 

Índice  
Fator de 

Relevância 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018) 

 

 

Tabela II: Tabela do Multiplicador do peso 

 

Resultado do Índice Y 

GE<1 
1 

SG, LG, CCL, IGCT >1 

SG, GE, LG, CCL, IGCT = 1 0,5 

SG, LG, CCL, IGCT<1 
0 

GE>1 

 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018) 

 

O peso será o produto do Fator de Relevância e o Y. 

Exemplo: Se o resultado do indicador SG (Solvência Geral) for 1 seu Y será 

0,5. O peso é 10%. Desta forma o peso será: 

 Peso= 0,5(Y) x 10% (Fator de relevância) = 5% 

Feito isso deverá ser somado todos os pesos e o resultado obtido será a 

avaliação final. 

Avaliação Final = ∑ de todos os Pesos Finais 

O valor da Avaliação Final deverá ser comparado com a Tabela III que 

mostrará a empresa está Solvente, na Penumbra ou Insolvente. 

 

Tabela III: Tabela da Avaliação Final 

Solvência Geral 10% 

Grau de Endividamento 10% 

Índice de Garantia de Capital de 
Terceiros 

50% 

 Liquidez Geral 10% 

Capital Circulante Liquido 20% 

AVALIAÇÃO FINAL 

50% < SOLVENTE 



 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018) 

 

  

50% = PENUMBRA 

50% > INSOLVENTE 



DESENVOLVIMENTO 

 

2. APLICAÇÃO DO MODELO DE KANITZ 

  

2.1. Indicador de Kanitz 

 

Kanitz por meio de seu método propõe apresentar o estado de solvência das 

empresas e sua saúde financeira apontada por meio do resultado de seu indicador. 

Abaixo se apresenta a tabela com os cálculos realizados de acordo com o 

Modelo de Indicadores de Kanitz, onde cada ano possui seu respectivo resultado de 

Solvência resultante da somatória das linhas de cada X elemento da equação. 

 

Tabela IV: Cálculo do Índice de Insolência de Kanitz 

  31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2013 

X1 0,04  0,03  0,04  0,05  0,06  

X2 2,94  2,73  2,62  2,79  2,80  

X3 2,69  2,55  2,47  2,81  3,09  

X4 3,19  3,08  3,02  3,39  3,69  

X5 0,40  0,43  0,44  0,41  0,42  

INDICADOR -0,72  -1,33  -1,58  -1,58  -1,93  
 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018). 

 

Depois de realizado os cálculos constata-se que, de acordo com o método 

Kanitz, a empresa se encontra na situação de Penumbra, pois todos seus 

indicadores se encontram entre -1 e -3 no Termômetro de Insolvência. 

Porém, destaca-se que desde 2013 sua situação vem melhorando, assim 

sendo, entende-se que os administradores percebendo a situação financeira em que 

encontrava a empresa, atuaram em sua gestão com ações assertivas, pois, a cada 

ano, o indicador de Kanitz se aproxima da região de solvência (tendência de 

melhora no indicador ano a ano).  

  



 

2.1. Método Alternativo ao de Kanitz - MAK 

 

MAK, ou seja, Método Alternativo ao Modelo de Kanitz, objetiva entender a 

situação de Solvência da empresa por meio da análise conjunta dos indicadores de 

Solvência Geral, Grau de Endividamento, Composição do Endividamento, Liquidez 

Geral e Capital Circulante Líquido.  

Abaixo se apresenta a tabela com os cálculos realizados, onde cada ano 

possui seu respectivo resultado de MAK. 

Tabela IV: MAK 

INDICADORES 03/17 

Peso 
final  03/16 

Peso 
final  03/15 

Peso 
final  03/14 

Peso 
final  03/13 

Peso 
final  

03/17 03/16 03/15 03/14 03/13 

SG 3,52 10% 3,34 10% 3,27 10% 3,43 10% 3,39 10% 

GE 28% 10% 30% 10% 31% 10% 29% 10% 30% 10% 

LG 2,94 10% 2,73 10% 2,62 10% 2,79 10% 2,8 10% 

CCL 528.146 20% 478.142 20% 446.860 20% 420.591 20% 393.149 20% 

IGCT 2,79 50% 2,6 50% 2,56 50% 2,71 50% 2,72 50% 

Avaliação 
Final 

  100%   100%   100%   100%   100% 

 

Fonte: Elaborado pelos Próprios Autores (2018). 

 

Diferentemente ao Modelo de Kanitz que se baseia no resultado final da 

equação e seu posicionamento no Termômetro, o MAK exige do analista uma 

análise mais estruturada de visão holística. Assim, cada um dos elementos que 

integram a metodologia, tem sua interpretação individual e seus reflexos como um 

todo. 

Portanto, entende-se que: 

SG: ocorre que em 2013 a 2017 houve um aumento no seu Ativo em 

comparação ao seu Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, porém não foi 

muito significativo para a empresa.  

GE: ocorreu uma baixa variação durante os anos analisados, mas ficou na 

média dos 30% ao ano. 



IGCT: ocorreu uma baixa variação durante os anos analisado, com a média 

de 2,68 reais para cada uma real de capital de terceiro, a empresa demonstra um 

alto poder de solvência somente utilizando seu capital circulante. 

LG: ocorreu uma baixa variação durante os anos analisados, com a média 

de 2,78 de liquidez geral.  

CCL: ocorreu a maior variação de todos os indicadores durante o período 

analisado, houve um aumento de 34,33% do Capital Circulante Liquido. 

  



RESULTADOS PRELIMINARES 

O Termômetro de Kanitz apontou que a empresa em análise está na 

Penumbra e o MAK apontou que a empresa é Solvente. 

Essa diferença se dá por motivos diversos. 

O MAK demonstra com maior facilidade de entendimento e mais objetivo 

possível para demonstrar se a empresa em estudo é Solvente ou Insolvente.  
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