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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um estudo de sobrevida de novas empresas no Estado do Rio de Janeiro, 
com o uso de técnicas de classificação. O estudo visa a contribuir para a geração de modelos 
preditivos capazes de fornecer bases confiáveis aos gestores da Previdência Social Brasileira para a 
tomada de decisões e a formulação de políticas públicas. Os resultados obtidos mostram que as árvores 
de classificação permitiram identificar, com percentuais de mais de 75% de acerto, empresas que 
sobrevivem por mais de dezoito meses, não se obtendo ainda este nível de confiabilidade para aquelas 
que se mantêm em atividade por um período menor. A variável que aparece como altamente 
significante neste estudo é a quantidade de empregados. As chances de sobrevivência aumentam 
significativamente quando a empresa tem mais de dois empregados. Para as que possuem mais de dois 
empregados inclusive, 78,4% sobrevivem por mais de 18 meses. Destas, as chances de sobrevivência 
aumentam para 81,0% quando existem informações de GFIP para os seis meses de dados estudados e 
para 93,4% se possuem mais de 25 empregados no quinto mês. Para as empresas que possuem até 25 
empregados nesse mês, as chances de sobreviver caem para 79,7%. Para aquelas com menos de seis 
meses de informação, a probabilidade de sobreviver é de 66,4%. 

Palavras-chave: empregadores, sobrevida, árvores de classificação. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a study of survival of new employers in the State of Rio de Janeiro, using 
classification techniques. The work was made in order to contribute in generating prediction models 
with capabilities to furnish consistent basis to Brazilian Social Security managers for decision and 
public policies making. Results show that classification trees may identify with more than 75% of 
certain, employers who will survive more than 18 months, not having the same performance with 
those who live less than that. The main attribute in this study seems to be the quantity of employees.  



  

Chances of survive are 78.4% for employers with more than two employees, raises up to 81.0% when 
the employers sends information every month to the Social Security System, and 93.4% if there are 
more than 25 employees declared in the fifth month. Employers with less than 26 employees have 
79.7% chances of survive and those with less than six month of information have only 66.4% 

Key-words: employers, survival, classification trees. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir de dezembro de 1998, a Previdência Social passou a contar  com um poderoso instrumento de 
validação e controle das contribuições efetuadas pelos empregadores. Nessa data foi instituída 
legalmente, em nível nacional, a obrigatoriedade da prestação de informações à Previdência Social 
para todos os empregadores, mediante o uso da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Este instrumento, que capta 
informações individualizadas de salários de trabalhadores empregados e autônomos por 
estabelecimento empregador, permite efetuar os cálculos das contribuições potenciais esperadas e  a 
sua validação com os recolhimentos efetuados pelos empregadores à Previdência Social, fato sem 
precedentes até aquele momento.1 

Em junho de 2000, o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) lançou o primeiro 
Boletim Informativo GFIP – Indicadores do Mercado de Trabalho Formal das Empresas (MPAS 
2000), publicação bimestral que apresenta dados estatísticos regionais e séries temporais, resultantes 
da compilação e da análise das informações recebidas dos empregadores. 

É inegável que a implantação da GFIP constitui um marco na história da Previdência Social, em 
função do grande salto na direção da modernização dos controles e da desburocratização dos serviços 
que vem propiciando. No entanto, não se conta ainda com ferramentas que permitam a realização de 
análises do potencial de risco dos empregadores individualmente, apesar de existir algumas idéias e 
iniciativas neste sentido, como o projeto do Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)2. Com o intuito de 
colaborar para diminuir esta carência, propõe-se aqui a realização de estudo de acompanhamento dos 
empregadores de forma individualizada, visando à criação de instrumentos que, somados aos já 
existentes, auxiliem os gestores públicos a monitorar o comportamento do mercado de trabalho 
formal, dentro destes moldes. 

2 OBJETIVOS 

O trabalho visa a responder algumas questões básicas a respeito do risco apresentado pelos 
empregadores, que subsidiam a criação de meios mais efetivos para melhorar a eficiência do sistema e 
o desenvolvimento de políticas mais adequadas à realidade no âmbito da Previdência Social, 
principalmente no que tange aos processos de controle da arrecadação e direcionamento das ações 
fiscais.  

                                                      

1 Para uma descrição detalhada sobre este assunto ver CECHIN (2000a). 

2 Em SIMÃO (2001) podem-se encontrar mais informações em relação ao SIF, e uma descrição histórica dos 
métodos de planejamento das ações fiscais. 



  

Neste sentido, o desenvolvimento de uma ferramenta para distinguir rapidamente empregadores que 
apresentem maior risco para o sistema previdenciário, isto é, aqueles que por diversos motivos 
poderão deixar de efetuar suas contribuições regularmente, daria aos auditores fiscais condições de 
tomar medidas saneadoras mais eficazes e de verificar, com antecedência, a ocorrência destes 
desajustes, minimizando os problemas que os mesmos ocasionam para a Previdência Social, para os 
trabalhadores envolvidos e para os próprios donos do negócio.  

Esta melhoria da eficiência depende da existência e do uso de informação sobre os contribuintes e 
sobre o entorno político, social e econômico no qual a atividade produtiva está sendo executada.  

Assim, ao entender os contribuintes e o ambiente ao seu redor, será possível refinar os mecanismos de 
coleta dos recolhimentos devidos à Previdência Social e, conseqüentemente, garantir aos trabalhadores 
o direito a aposentadorias e a outros benefícios previdenciários com agilidade e segurança e, 
principalmente, sem ônus para os cofres públicos.  

Neste primeiro momento é feita uma análise geral do comportamento contributivo dos empregadores, 
procurando-se responder às seguintes perguntas: 

• Quais empregadores apresentam maiores probabilidades de falhar e devem ser investigados 
prioritariamente ? 

• Qual é a probabilidade de um empregador abandonar a atividade produtiva ?  

Os empregadores com maior potencial para apresentar falhas serão investigados prioritariamente pelos 
auditores fiscais, enquanto os demais continuarão sendo tratados dentro dos padrões usuais.  

Entende-se por empregadores neste trabalho todos aqueles contribuintes que são pessoas jurídicas, 
inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Secretaria da Receita Federal, antigo 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). Não foram incluídos no presente estudo: 1) os empregadores 
identificados por matrículas do Cadastro Específico do INSS (CEI), tais como obras de pessoas físicas 
e jurídicas, empregadores rurais especiais e outros contribuintes desobrigados de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 2) os contribuintes que são pessoas físicas, inscritos 
no Cadastro de Contribuintes Individuais da Previdência Social, tais como profissionais autônomos, 
trabalhadores avulsos e empregados domésticos, dentre outros. Excluídos estes dois subconjuntos, os 
termos empregadores, empresas, pessoas jurídicas e contribuintes utilizam-se neste artigo como 
sinônimos, mesmo que estes tenham significados diferenciados no contexto da Previdência Social. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Fontes de Informação 

A fonte de informação utilizada neste estudo é a mesma que fornece os dados para a elaboração do 
Boletim Informativo GFIP. Os dados foram extraídos do produto conhecido como GFIP – Grupo 
Estabelecimentos (DATAPREV, 2000), gerado pela Dataprev – Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social por solicitação do MPAS, a partir das informações existentes no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)3.  

No momento, a Previdência Social conta com CD-ROM contendo as informações declaradas pelos 
empregadores na GFIP no período compreendido entre os meses de janeiro de 1999 e novembro de 
2001.  

                                                      
3 Uma descrição detalhada do CNIS pode ser encontrada em STEPHANES (1984) e em CECHIN (2000b). 



  

No produto, a quantidade de vínculos e os valores de massa salarial estão discriminados por 
estabelecimento empregador, isto é, não se englobam a matriz e todas as suas filiais em uma única 
ocorrência. Neste cenário, a quantidade de empregadores representa a quantidade de estabelecimentos 
que declararam a GFIP no período em estudo. Além disto, mesmo nos períodos em que a empresa não 
possui empregados e, portanto, não existe o fato gerador da contribuição, o empregador é obrigado a 
declarar a GFIP. Assim, empregadores nesta condição também estão incluídos do estudo. Os dados 
disponíveis foram divididos em dois grupos: variáreis estáticas e variáveis dinâmicas. A seguir serão 
esclarecidos os critérios usados nesta divisão e apresentadas as variáveis utilizadas neste trabalho. 

Variáveis Estáticas 

No presente estudo chamamos de variáveis estáticas aquelas relacionadas com os dados cadastrais do 
empregador, que tendem a manter-se constantes ao longo do tempo ou, no máximo, a sofrer alterações 
esporádicas. A variação da natureza jurídica de um empregador ou da sua atividade econômica 
ocorrem ocasionalmente, como reflexos da realidade mutável do ambiente empresarial ou do mercado. 
São elas: 

• Identificador do empregador: número de identificação do empregador.  
• CNAE: código da atividade econômica do empregador. 
• Natureza jurídica: natureza jurídica do empregador.  
• Município: município de localização do empregador.  
• Data de inicio de atividade: data em que o empregador iniciou a atividade. Esta variável foi 

utilizada somente para seleção dos empregadores. 
• Situação: situações do empregador (ativo, inativo, encerrado, cancelado, etc). 
• Data da situação: data em que foi informada a situação do empregador. 

Variáveis Dinâmicas 

Consideramos variáveis dinâmicas aquelas que podem mudar ao longo do tempo devido a situações de 
mercado. Mensalmente, o empregador pode contratar novos empregados, demitir empregados que 
faziam parte do quadro da empresa, aumentar ou diminuir a massa de salários pagos, aumentando ou 
diminuindo o valor devido à Previdência Social. Este tipo de variáveis é, por natureza, mais mutável 
que as variáveis estáticas. As variáveis dinâmicas incluídas nesta análise são: 

• Quantidade de autônomos: quantidade total de autônomos no mês. 
• Quantidade de empregados: quantidade total de vínculos de emprego no mês. 
• Quantidade de rescisões: quantidade total de rescisões no mês. 
• Valor pago a autônomos: valor total pago a autônomos no mês. 
• Valor pago a empregados: valor total pago a empregados no mês.  
• FPAS: Fundo de Participação para a Previdência e Assistência Social informado pela 

empresa. 
3.2 Metodologia 

O trabalho dá continuidade a outro estudo sobre o mesmo assunto realizado anteriormente pelos 
autores, naquela oportunidade utilizando técnicas de análise de sobrevida para os empregadores da 
Amazônia (BENITES, 2001).  

O primeiro passo realizado foi a construção de uma base de dados contendo as variáveis estáticas 
descritas anteriormente, para o subconjunto dos novos empregadores do Estado do Rio de Janeiro. 
Foram considerados novos empregadores aqueles que iniciaram a atividade durante o ano de 1999, 
primeiro ano de informação da GFIP.  



  

Em relação à Unidade da Federação, a seleção dos empregadores do Rio de Janeiro foi feita nos 
cadastros da Previdência Social, com base no município de localização da empresa.  

A esta base foram acrescentadas, posteriormente, as informações encontradas em todas as declarações 
mensais da GFIP prestadas pelos empregadores selecionados pelos critérios acima descritos.  

Foi necessário, então, especificar claramente quais são os estados possíveis para um empregador em 
um determinado instante de tempo. Ou seja, se tomássemos uma fotografia dos contribuintes em dois 
momentos distintos, digamos, no início e no fim de um período de tempo, em que situações 
poderíamos enquadrar  cada um dos empregadores presentes na última fotografia. Com isto, queremos 
deixar claro que esta análise só é possível comparativamente, isto é, a classificação de um empregador 
em um determinado estado só pode ser realizada comparando o estado atual com o seu estado anterior.  

Definiremos a seguir os possíveis estados encontrados inicialmente para estes contribuintes: 

• Contribuinte ativo: é aquele empregador que possui empregados e declarou a GFIP dos 
meses anteriores, bem como do mês em análise. 

• Contribuinte inativo: é o empregador que declarou a GFIP dos meses anteriores, porém não 
possui empregados no mês em análise. 

• Contribuinte iniciante: é aquele empregador que fez a sua primeira aparição para a 
Previdência na GFIP do mês em análise. Em outros termos, não declarou a GFIP dos meses 
anteriores, mas aparece no mês da análise e possui empregados. 

• Contribuinte reativado: é aquele empregador que foi dado como inativo em algum momento 
e que voltou a declarar a GFIP no mês em análise. 

Para estes novos contribuintes, acompanharam-se as declarações da GFIP até o final do período de 
análise, observando em que momento passavam da situação de contribuintes ativos para a de 
contribuintes inativos, sem considerar o estado de contribuinte reativado. Os tempos de atividade, 
medidos individualmente como o intervalo entre os meses da primeira e da última GFIP informadas 
pelo empregador, intervalo denominado no estudo quantidade de meses vivo, tornaram-se as entradas 
para o modelo proposto. 

O estudo foi realizado utilizando-se uma base de dados MS Access, uma planilha eletrônica MS Excel 
e o software CARTTM. Este último é uma alternativa interessante e, geralmente, poderosa aos métodos 
paramétricos de classificação e regressão, gerando previsões a partir da construção de árvores binárias. 
Regressão e classificação são métodos que tratam dados para gerar regras de previsão para uma 
variável, baseados nos valores de outras variáveis. Na classificação tomam-se algumas medidas de um 
objeto e, então, se utiliza alguma regra de previsão para decidir a que classe o objeto pertence.  

A regressão difere da classificação na medida em que tenta prever um valor numérico e não uma 
classe. 4 

A construção de regras de previsão de classificação e regressão pressupõe uma análise sistemática de 
dados contendo valores da variável a ser determinada, juntamente com os valores relativos às variáveis 
a serem utilizadas na regra de previsão.  

Existem dois objetivos na construção de regras de previsão: 1) construir a regra de previsão com a 
maior acurácia possível; e, 2) construir a regra de decisão que fornece maior insight. Em todo esforço 
de previsão, muitas variáveis são medidas. Então, a questão passa a ser: quais das variáveis medidas 
fornecem informações de previsão significativas e de que forma.  

                                                      
4 Uma descrição didática desta metodologia pode ser encontrada em JUAREZ (2001), e uma descrição 
detalhada, em BREINER (1984). 



  

Os dois objetivos anteriormente citados não são contraditórios. Uma regra de previsão simples, mas 
que não tenha boa acurácia, pode fornecer insights errôneos. Uma regra de previsão que possa ser 
facilmente compreendida e interpretada é certamente mais aconselhável que uma regra 
matematicamente complexa com acurácia semelhante. 

Os métodos estatísticos padrão utilizados na classificação são a análise de discriminante ou a regressão 
logística. Na regressão a abordagem padrão utiliza regressão linear. Nesses casos a regra de previsão é 
dada na forma de expressões algébricas geralmente de difícil compreensão e interpretação - mais 
difícil ainda de explicar a alguém sem conhecimentos estatísticos. 

O CARTTM tem uma abordagem totalmente diferente. As regras de previsão que ele constrói são dadas 
na forma de árvores de decisão binárias, fáceis de entender, de utilizar, de explicar e de interpretar. E, 
apesar de sua simplicidade, as árvores de previsão construídas pelo CARTTM têm, geralmente, maior 
acurácia que as regras algébricas construídas pelos métodos-padrão. De fato, quanto mais complexos 
são os dados e maior o número de variáveis, melhor o desempenho do CARTTM quando comparado a 
outros métodos. 



  

4 RESULTADOS 
4.1 Análise Geral 
O estudo prevê a realização de análises em diferentes momentos da vida do empregador. Primeiramente, 
separaram-se os empregadores do nosso universo de estudo. Eles foram classificados em dois grupos, em 
função da existência ou não de declarações de GFIP na base. A Tabela 1 abaixo mostra os dados gerais 
da massa de empregadores estudada.  

Tabela 1 – Empresas do Rio de Janeiro com data de início de atividade em 1999 

Situação das empresas Quantidade 
de Empresas  % 

Sem GFIP   
Empresas ativas             18.254 39,8% 
Empresas inativas                  609 1,3% 
Subtotal Sem GFIP             18.863 41,1% 

Com GFIP   
Empresas Ativas   

Com GFIP após a data de início de atividade             25.328 55,2% 
Com GFIP anterior à data de início de atividade                767 1,7% 
Subtotal Empresas Ativas           26.095 56,9% 

Empresas Inativas   
Com GFIP após a data de início de atividade                  702 1,5% 
Com GFIP anterior à data de início de atividade                 66 0,1% 
Com GFIP após a data de encerramento                  167 0,4% 
Subtotal Empresas Inativas                935 2,0% 

Subtotal Com GFIP           27.030 58,9% 

Total           45.893 100,0% 

Do total de 45.893 novos empregadores encontrados nas bases de dados da Previdência Social para o 
Estado do Rio de Janeiro, 18.863 nunca prestaram as declarações de GFIP, obrigatórias de acordo com 
a legislação vigente. Este subconjunto representa  expressivos 41,1% do total da massa em estudo, que 
não entrarão nas avaliações posteriores pelo fato de não existirem mais informações para análise do 
que as apresentadas para o registro da empresa. 
O trabalho de análise continuou com aqueles 27.030 empregadores que fizeram entrega de, pelo 
menos, uma declaração da GFIP, 58,9% do total dos novos empregadores selecionados. Destes, 56,9% 
corresponderam a empresas cuja situação no cadastro refletia atividade, e 2% foram categorizadas 
como inativas. 
Inicialmente optou-se pela análise individual das variáveis que compõem o presente estudo, no momento 
em que surgiu a primeira declaração de GFIP, de forma a entender melhor o contexto geral em que se 
desenvolve a atividade produtiva dos novos empregadores no Estado do Rio de Janeiro. Mas os 
resultados encontrados não foram conclusivos. Optou-se, então, por trabalhar apenas com um 
subconjunto das empresas que tivessem, no mínimo, seis meses de atividade. Sem conseguir chegar a 
resultados satisfatórios com apenas três meses de dados, para predizer se o empregador passaria dos 
seis meses começou-se a trabalhar com informações declaradas pelos empregadores na GFIP em uma 
janela de seis meses consecutivos, tentando separar empregadores com vida ativa de até 12 meses e de 
mais de 12 meses. Os resultados foram ambíguos, mas melhores que todos os anteriores. As árvores 
começam a responder mais aderentemente à realidade ao tentar separar sobrevida de até 18 ou de até 
24 meses. Estes testes foram feitos sobre aqueles empregadores que estiveram “vivos” por um período 
de, pelo menos, seis meses, somando 22.259. Ainda assim, não foi possível usar as variáveis 
categóricas nesta árvore, em função da quantidade de categorias envolvidas, que acabaram 
ultrapassando os limites do software.  



  

Finalmente decidiu-se trabalhar com as cinco categorias mais populosas de cada variável e, ainda, 
somente para empregadores que apresentassem qualquer combinação destas. Assim, foram 
descartados os empregadores para os quais foi encontrado qualquer valor fora destas categorias para 
qualquer variável. As tabelas abaixo mostram as quantidades de empresas que sobreviveram por até 
dezoito meses, por mais de dezoito meses, o total global de empresas encontradas, o percentual da 
população total e o percentual acumulado da população.  

Tabela 2 - Distribuição das empresas em função atividade econômica 



  

 

Não 

N 1 
EMPREGADOS_6 <= 2 ?  

Classe          % 
0       34,0 
1       66,0 

 Casos = 6.069 Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

N 3 
MESES C/ INFO < 6 ? 

Classe          % 
0       21,6 
1       78,4 

Casos = 2.024 

N 2 
FPAS = (1,4) ? 
Classe          % 

0       40,2 
1       59,8 

Casos = 4.045 
Sim 

N 4 
MESES C/INFO = (2,3,4,5)? 

Classe          % 
0       48,1 
1       51,9 

Casos = 2.119 

T 1 
Classe         % 

0       61,5 
1       38,5 

Casos = 680 

N 5 
VL_EMPR_6 <= R$ 190,40? 

Classe          % 
0       31,4 
1       68,6 

Casos = 1.926 

N 6 
FPAS = (1,5) ? 
Classe          % 

0       33,6 
1       66,4 

Casos = 354 

N 7 
EMPREGADOS_5 <= 25 ? 

Classe          % 
0       19,0 
1       81,0 

Casos = 1.670 

N 11 
Classe         % 

0       20,3 
1       79,7 

Casos = 1.518 

N 8 
Classe         % 

0       41,8 
1       58,2 

Casos = 1.439 

N 9 
Classe         % 

0       35,5 
1       64,5 

Casos = 1.393 

T 18 
Classe         % 

0       20,6 
1       79,4 

Casos = 533 

N 10 
Classe         % 

0       42,4 
1       57,6 

Casos = 229 

T 22 
Classe         % 

0       17,6 
1       82,4 

Casos = 125 

T 25 
Classe         % 

0         6,6 
1       93,4 

Casos = 152 

Sim Sim Sim Não Não Não 

Na Tabela 2 pode-se observar que 55,1% dos empregadores estão concentrados em três atividades 
econômicas. A atividade econômica mais expressiva em relação à quantidade total de contribuintes é o 
Comércio Varejista, com 36,4%, seguida de Serviços a Empresas, com 12,3% (quase um terço da 
anterior) e de Alojamento e Alimentação, com 6,4% (quase metade da anterior).  

Na Tabela 3 a concentração para as três naturezas jurídicas mais populosas aumenta em relação à 
tabela de atividade econômica analisada anteriormente. Neste caso, Sociedades de Responsabilidade 
Limitada, Firmas Individuais e Sociedades Civis com Fins Lucrativos concentram 90% do total de 
empregadores. A primeira categoria participa com 69,6% da população, o dobro da mostrada pela 
atividade econômica.  

No caso da Tabela 4, de distribuição por municípios, a concentração mostrada pelo ranking dos três 
primeiros é similar à encontrada para a atividade econômica, isto é, 56,6% do total de empregadores. 
No entanto, a diferença entre Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias é muito mais acentuada neste 
caso, com 48,3% e 47% somente no primeiro município. 

Na Tabela 5 a análise da variável FPAS para os três primeiros do ranking mostra percentual 
acumulado elevado, de 92,3%, um pouco maior do que o apresentado pelo CNAE, com maior peso em 
Comércio Atacado/Varejo e Inválido para Receitas de Empresas, com 52,9% e 34,6%, e menor em 
Indústrias em Geral, com 4,8%.  

Em função do expressivo quantitativo de empresas representado pelas cinco categorias mais populosas 
de cada uma das variáveis acima, optou-se por fazer um corte na massa em estudo por estes critérios, 
para iniciar a análise das árvores de classificação. 

Análise do Topo da Árvore de Classificação 

Esta análise envolveu 9.053 empregadores e a árvore gerada possui 25 nós terminais, dos quais será 
realizado um relato mais adiante. Interessa aqui analisar o topo da mesma e as variáveis que 
determinam as divisões iniciais dos empregadores estudados. A Figura 1 a seguir mostra esta situação. 

Figura 1 – Topo da Árvore de Classificação gerada pelo CARTTM 



  

O nó inicial (N1 na figura acima) separa as empresas de acordo com a quantidade de empregados 
informados no sexto mês. Do total de 6.069 empresas utilizadas para treinamento da árvore, 34% não 
sobreviveram por 18 meses (classe 0 na figura). Os 66% restantes ultrapassaram esta idade e 
continuaram a informar a GFIP à Previdência Social nos meses subseqüentes (classe 1 na figura). Para 
as empresas com até dois empregados (N2), a probabilidade de falhar antes de completar 18 meses é 
de 40,2%. Para as que possuem mais de dois empregados inclusive (N3), esta taxa cai quase pela 
metade: 21,6% não sobrevivem por mais de 18 meses. Destas últimas, as chances de sobrevivência 
aumentam de 78,4% para 81,0% quando existem informações de GFIP para os seis meses de dados 
estudados (N7) e para 93,4% se possuem mais de 25 empregados no quinto mês (T25). Para as 
empresas que possuem até 25 empregados nesse mês (N11), as chances de sobreviver caem para 
79,7%. Para aquelas com menos de seis meses (N6), a probabilidade de sobreviver é de 66,4% e 
aumenta para 82,4% quando não declaram GFIP para FPAS de Comercio Atacado e Varejo ou Bancos 
Comerciais e de Investimento. 

Das empresas com até dois empregados (N2), as que não declaram GFIP no FPAS de Comércio 
Atacadista ou Varejista, e Comunicação e Publicidade (N5), têm 68,6% de chances de superar os 18 
meses, enquanto nestes FPAS (N4) as chances caem para 51,9%. Para estas últimas, quando somente 
há informações para os 2.º, 3.º, 4.º e 5.º meses em estudo (T1), a probabilidade de sobreviver cai para 
38,5%. Caso contrário (N8), esta probabilidade aumenta para 58,2%. 

Assim, nota-se que, ao tratar os nós iniciais da árvore de classificação gerada utilizando o software 
CARTTM, as variáveis de maior importância na classificação das empresas do universo selecionado 
são, em ordem de importância: a quantidade de empregados no sexto mês, o código de FPAS sob o 
qual são efetuadas as declarações da empresa, a quantidade de meses de informação encontrados 
(dentro dos seis primeiros meses de atividade da empresa) e, finalmente, o valor das remunerações 
pagas a empregados. 

Análise dos Nós Terminais da Árvore de Classificação 

Em relação ao estudo dos nós terminais, na relação que se segue são mostrados aqueles que mostraram 
percentuais superiores a 75% para a população de empresas que sobrevivem por mais de dezoito 
meses (classe 1). 

Tabela 6 – Nós terminais com mais de 75% de empresas classe 1 

NÓ 
CASOS 

CLASSE 1 % 
% CLASSE 

1 % 1 ACUM 
% POP 
ACUM % POP 

CASOS NO 
NÓ 

T21 23 88,46 1,17 1,17 0,87 0,87 26 

T25 64 86,49 3,25 4,41 3,35 2,48 74 

T24 604 84,12 30,63 35,04 27,41 24,06 718 

T22 64 75,29 3,25 38,29 30,26 2,85 85 

Todos os nós da relação acima envolvem empresas com mais de dois empregados. T21 agrupa 
empresas com menos de seis meses de informação, que declaram com FPAS de Comércio Atacado e 
Varejo ou Bancos Comerciais e de Investimento, e com valores de remuneração de empregados 
superiores a R$ 804 no quarto mês. Os nós T22, que aparecem na figura, caracterizam empresas que 
não apresentaram a GFIP nos seis meses estudados e que declaram com FPAS diferente de Comércio 
Atacado e Varejo ou Bancos Comerciais e de Investimento. T24, que não aparece na figura mas estaria 
pendurado no nó N11, e T25 declararam regularmente durante os seis meses, mas se diferenciam na 
quantidade de empregados informados para o quinto mês. Para T24 foram menos de 25 empregados, 
enquanto para T25 foram mais de 25 empregados nesse mês, como mostra a figura acima. 

Não foi encontrado nenhum nó da classe 0 com probabilidade de acerto acima de 75%, sendo o de 
maior acerto o seguinte, com somente 15 casos e 73,33% de acerto. 

 



  

Tabela 7 – Nós terminais com mais de 70% de empresas classe 0 

NÓ 
CASOS 

CLASSE 0 % 
% CLASSE 

0 % 0 ACUM 
% POP 
ACUM % POP 

CASOS NO 
NÓ 

T6 11 73,33 1,09 1,09 0,5 0,5 15 

Dos 25 nós terminais, 21 apresentaram probabilidade de acerto inferior a 75%, o que indica que são 
necessários novos estudos e/ou novas variáveis para melhorar os resultados. 

Após esta análise foi realizada uma segunda, considerando somente empresas que apresentassem, pelo 
menos, um empregado no período de seis meses estudados. Esta nova abordagem derivou de ter-se 
observado na massa em estudo uma grande quantidade de empresas que apresentavam média de 
empregados nula no período de seis meses de informação analisada. Observou-se, também, que este 
número, 2.855 empresas, era próximo da quantidade de empresas com média de autônomos no período 
maior que zero. Avaliou-se que poderia tratar-se de uma divisão importante da massa: empresas só com 
autônomos e empresas só com empregados.  

O primeiro grupo, aquele das empresas com, pelo menos, um autônomo, não trouxe resultados positivos. 
Os resultados do segundo grupo, empresas com, pelo menos, um empregado, encontram-se a seguir. 

Neste caso, a árvore gerada possui 35 nós, e os iniciais foram similares aos da árvore analisada 
anteriormente no que diz respeito às variáveis utilizadas neles para a separação das empresas.  

Se, do ponto de vista do topo, as duas árvores são parecidas, a análise dos nós terminais mostra 
diferenças importantes. Nesta última árvore, dos 35 nós terminais, 18 mostram probabilidade superior a 
75%, alguns chegando a 100%, enquanto na anterior eram apenas quatro. Cabe esclarecer que outra 
diferença marcante é que a população contemplada nestes nós chega a 66,92% das empresas que 
sobrevivem por mais de dezoito meses (classe 1), e a 57,34% do total da população, enquanto 
anteriormente os valores correspondiam a 38,29% e a 30,26%, respectivamente.  

Tabela 8 – Nós terminais com mais de 75% de empresas classe 1 

NÓ 
CASOS 

CLASSE 1 % 
% CLASSE 

1 % 1 ACUM 
% POP 
ACUM % POP 

CASOS NO 
NÓ 

T26 21 100 1,46 1,46 1,04 1,04 21 

T13 6 100 0,42 1,88 1,34 0,3 6 

T34 12 92,31 0,83 2,71 1,98 0,64 13 

T29 9 90 0,63 3,34 2,48 0,5 10 

T32 8 88,89 0,56 3,89 2,93 0,45 9 

T20 13 86,67 0,9 4,79 3,67 0,74 15 

T37 34 85 2,36 7,16 5,65 1,98 40 

T35 551 84,25 38,29 45,45 38,1 32,44 654 

T3 23 82,14 1,6 47,05 39,48 1,39 28 

T23 100 81,3 6,95 54 45,59 6,1 123 

T27 57 80,28 3,96 57,96 49,11 3,52 71 

T33 16 80 1,11 59,07 50,1 0,99 20 

T17 8 80 0,56 59,62 50,6 0,5 10 

T30 15 78,95 1,04 60,67 51,54 0,94 19 

T28 18 78,26 1,25 61,92 52,68 1,14 23 

T14 35 77,78 2,43 64,35 54,91 2,23 45 

T16 16 76,19 1,11 65,46 55,95 1,04 21 

T9 21 75 1,46 66,92 57,34 1,39 28 



  

É interessante observar que os 18 nós da tabela acima representam 66,92% da população que supera os 
18 meses e 57,34% da população total da amostra, que neste caso é de 6.198 empresas. 

Para os casos 0, vale a mesma consideração que a da árvore anterior: nenhum nó supera a probabilidade 
de 75% de não-sobrevivência por 18 meses. O nó que mais se aproxima desta marca é apresentado 
abaixo. 

Tabela 9 – Nós terminais com mais de 70% de empresas classe 0 

NÓ 
CASOS 

CLASSE 0 % 
% CLASSE 

0 % 0 ACUM 
% POP 
ACUM % POP 

CASOS NO 
NÓ 

T25 5 71,43 0,87 0,87 0,35 0,35 7 

Se, comparado com o nó da análise anterior, o percentual de falha, antes de dezoito meses, diminuiu 
de 73,33% para 71,43% e a população total do nó caiu de 15 para 7, respectivamente. Em termos 
práticos e, olhando para o tamanho da população, ambos são pouco significativos. 

5 CONCLUSÕES 

Apesar de não ser conclusivo em relação aos atributos que definem os nós terminais das árvores geradas, 
o estudo apresenta conclusões interessantes e regras gerais importantes para pesquisas mais 
aprofundadas. Destaca-se que 40% das empresas com dois empregados ou menos não sobrevivem por 
dezoito meses, ao passo que para as que possuem mais de dois empregados esta taxa de mortalidade cai 
pela metade.  

Foi percebido também que empresas que não apresentam a declaração da GFIP com regularidade tendem 
a apresentar menores índices de sobrevivência, da mesma forma que aquelas que não preenchem 
corretamente os formulários. Infere-se destas observações que empresas menos organizadas, sem uma 
administração minimamente profissionalizada, apresentam maiores riscos para o sistema. A falta de 
declaração no sexto, que diferencia grupos com probabilidades de sobrevida marcadamente distintos, 
pode estar relacionada com problemas de capital e/ou problemas gerenciais, diminuindo muito as 
possibilidades de sucesso de qualquer empreendimento empresarial, como indicam SHEPHERD (2000) 
e DUN (1979).  

Com estes resultados, nossos anseios de separar os empregadores com maior probabilidade de falha 
ainda não foram atingidos, devendo, para tal, realizar novas análises ou aumentar as informações 
disponíveis de cada empregador, no sentido de encontrar alguma nova variável que possa apoiar-nos 
para que o modelo esteja mais ajustado à realidade da Previdência Social.  

Há que verificar-se, ainda, se os estudos não deveriam centrar-se nas empresas com mais de dois 
empregados. Acredita-se que, apesar de menores em número, sejam elas as responsáveis pela maior 
quantidade de vagas de emprego e, conseqüentemente, as que deveriam receber incentivos do Governo 
para manter o equilíbrio interno do sistema previdenciário. 
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