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(In)solvência: 
Uma análise das Startups Curitibanas 

A palavra Insolvência, do latim solvere, com prefixo in, significa “estado do devedor que se encontra 
sem recursos, financeiros ou patrimoniais, para saldar as obrigações contraídas; inadimplência.” 

 

Segundo Lev (1978), o estado de insolvência empresarial expressa a incapacidade da organização em 

pagar suas obrigações financeiras, onde os ativos são menores do que os passivos. Estes desequilíbrios 

podem levar ao desenvolvimento de desajustes econômico-financeiros, comprometendo a capacidade 

da empresa em manter-se em atividade.  

Havendo insolvência como um estado, o processo de falência pode ter respaldo jurídico por meio da 

recuperação judicial, onde o devedor pode negociar judicialmente com seus credores (Watts e 

Zimmerman, 1986).  

A previsão de insolvência procura determinar uma maneira o qual se possa antecipar distorções 

financeiras que possam levar a empresa a falência, auxiliando na tomada de decisão estratégica na 

condução organizacional da empresa.  

Dito isso, a partir de uma revisão sistemática da literatura e desenvolvimento de testes estatísticos; 

direcionando o estudo as Startups da cidade de Curitiba, o autor pretende escrutinar a relação dos 

índices de endividamento e liquidez dessas empresas e seu impacto na (in)solvência, sob o arcabouço 

do termômetro de Kaniz.  

A finalidade do estudo é construir um modelo teórico-empírico, que seja capaz de comportar eventuais 

testes estatísticos, modelando assim uma regressão linear múltipla. Propõe-se então amparar a análise 

de (in)solvência de Startups curitibanas, construído modelo que auxilie na tomada de decisão 

estratégica.  

Desta forma, foi definido esta abordagem, dado o aumento da relevância no debate acadêmico e 

profissional a respeito da estrutura das Startups e seu ambiente de negócios, procurando avaliar o 

desenvolvimento das startups na cidade de Curitiba pautado na análise de (in)solvência. 

 

 

 
Para saber mais, acesse: 

www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/ 
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