
Segunda Oportunidade – simplificação do processo de falência 
e promoção do empreendedorismo 

Nome Ley de Insonvencia y Reemprendimiento (Lei Nº 20.720/2014) 

Objetivo 

Aumentar a eficiência com a qual se pode encerrar as atividades de uma 

empresa insolvente, aumentar a taxa de recuperação de credores e dar 
celeridade na liberação do proprietário para a realização de novos 

empreendimentos. 

Público-alvo 

Pessoas jurídicas, predominantemente micro e pequenas empresas, que 

tenham interesse em reorganizar ou liquidar seus passivos e ativos, e 
pessoas físicas que tenham interesse em repactuar seus passivos ou 

liquidar seus ativos. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

No indicador “Resolução de Insolvência” (Resolving Insolvency) da 

pesquisa Doing Business 2013, que identifica os pontos fracos das 
legislações sobre falência e seus principais gargalos, o Chile se encontra na 

posição número 98. Segundo este mesmo indicador, a taxa de 

recuperação de credores no Chile é de 25,5%, percentual 
significativamente baixo se comparado, por exemplo, com a taxa de 

81,5% dos Estados Unidos. A falência no Chile é, em outras palavras, um 
processo longo, doloroso e caro. Segundo números do Ministério da 

Economia, a metade dos empreendedores chilenos são empreendedores 
que já empreenderam anteriormente: 52% deles já tiveram um negócio no 

passado, e faliram, sendo que 26% tiveram que fechar suas empresas por 

problemas econômicos. Deste universo, 64% não formalizou o término das 
suas atividades junto ao órgão competente. Com esta realidade como 

referência, as comissões Unidas de Constituição e de Economia do Chile, 
iniciaram um estudo para a elaboração de um projeto de lei que tinha 

como principais objetivos: a reorganização de empresas viáveis, a 

liquidação rápida das não viáveis e a renegociação das dívidas de pessoas 
físicas. 

Contexto geográfico Chile 

Ano de 

implementação 
2014 

Descrição das 

atividades e serviços 
realizados 

A Lei Nº 20.720/2014 tem como objetivo estabelecer procedimentos 

simplificados de liquidação de ativos, que permitam vender os bens e 

pagar seus credores de forma célere, encerrando prontamente a empresa 
falida e facilitando o início de um novo empreendimento. A lei prevê a 

criação de uma “Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”, 
instituição fiscalizadora dos prazos e acordos estabelecidos, com cobertura 

nacional e presença regional, sujeita ao sistema de Alta Direção Pública e 



dependente do Ministério de Economia, Fomento e Turismo. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Com a nova lei, espera-se reduzir de 3,2 anos para 1,2 anos o tempo de 

tramite para liquidar uma empresa, aumentando a taxa de recuperação de 

30 para 70% do total demandado. Também espera-se reduzir 
significativamente os encargos dos processos (de 15 para 9% do capital). 

Além disso, estima-se que o Chile suba da posição 98º para a posição 26º 
no ranking “Resolução de Insolvência” da pesquisa Doing Business 
realizada anualmente pelo Banco Mundial. 

Instituição Executora 

Nome Ministério de Economia, Fomento e Turismo do Chile 

País Chile 

Setor Governo 

Clientes 
Pessoas jurídicas, principalmente microempresas e empresas de pequeno 
porte, e pessoas físicas. 

Tamanho 
Órgão governamental de dimensão ministerial. Apenas para o tratamento 

das questões relacionadas à lei, a secretaria possui cerca de 100 pessoas. 

Instituições Parceiras 

Nome Asociación de Emprendedores de Chile 

Setor 
Iniciativa privada – instituição que vissa promover e defender o 
empreendedorismo, para que todas as pessoas possam materializar 

sonhos de forma livre e sem restrições. 

Papel 
Estudo e divulgação das mudanças para empreendedores e pessoas físicas 
relativas aos benefícios obtidos pela nova lei. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Ao analisar os elementos da Lei Nº 20.720/2014 e a forma como se tratam 
os temas relacionados ao processo de falência, insolvência e recuperação, 

verifica-se que há possibilidades para a sua replicação. 
Aumentar a eficiência com a qual se pode encerrar as atividades de 

uma empresa insolvente, aumentar a taxa de recuperação de credores e 
ter mais celeridade na liberação do empreendedor para a realização de 

novos empreendimentos contribui para que um país se torne mais 

competitivo. Avaliando-se o impacto da iniciativa em relação à posição do 
Chile no índice “Resolução de Insolvências” da pesquisa Doing Business 



2013, com projeção de passar da 98ª para a 26ª posição, percebe-se que 

a transformação no ambiente de negócios é significativa. Apesar do 

avanço em diversas frentes relacionadas à desburocratização e eficiência 
no ambiente de negócios, no Brasil, ainda há um grande caminho a se 

percorrer quando o assunto é encerramento de empresas. A tabela abaixo 
mostra comparação entre indicadores Doing Business 2013/2014 para o 

Brasil: 

BRASIL DB 2014 Classificação DB 2013 Classificação Mudança 

Posição Geral 116 118 2 

Abertura de Empresas 123 121 -2 

Obtenção de Alvará de Construção 130 126 -4 

Obtenção de Eletricidade 14 14 - 

Registro de Propriedades 107 103 -4 

Obtenção de Crédito 109 105 -4 

Proteção de Investidores 80 80 - 

Pagamento de Impostos 159 160 1 

Comércio entre Fronteiras 124 124 - 

Execução de Contratos 121 121 - 

Resolução de Insolvência 135 146 11 

Ao lançar um olhar específico para o tema Resolução de Insolvência, 
verifica-se que o Brasil avançou 11 posições, porém, ao comparar o seu 

desempenho com a média dos países da OCDE percebe-se que há um 
grande gap de competitividade, como mostra a tabela abaixo: 

BRASIL - Resolução de Insolvência 

DB 2013 – Classificação 146 

DB 2014 – Classificação 135 

Indicador Brasil AL & Caribe OCDE 

Prazo (anos) 4,0 2,9 1,7 



Custo (% da renda per capita) 12 16 9 

Taxa de recuperação (centavos por dólar) 19,5 31,4 70,6 

A exemplo do movimento para a criação da lei complementar No 123/2006 
(Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), entende-se a sinergia entre a 

autoridade governamental, responsável pelas questões legais do país, e 
iniciativa privada é fundamental para a implementação de ações 

diretamente ligadas à melhoria do ambiente empresarial. 

No caso de replicação, conclui-se que as instituições que representam a 
classe empresarial ou que visam apoia-la podem contribuir e enriquecer o 

debate sobre a eficiência e benefícios de um processo de 
desburocratização e facilitação para o tratamento de empresas em 

situação de encerramento ou de empresas que ainda são passíveis de 
recuperação. 

São peças fundamentais neste processo: 

 Autoridade governamental: Elaboração, regulamentação e 

fiscalização; 

 Entidades de apoio empresarial: Debate, contribuição para 

elaboração da proposta/projeto de lei e apoio à implementação; 

 Empresas e pessoas beneficiadas: Adesão 

Conclusão 

Mesmo sendo uma iniciativa bastante jovem, observa-se que a Lei de 

Insolvências e Re-Empreendimento pode colocar o Chile em uma posição 
de destaque em relação ao incentivo pela geração de negócios. Apoiar os 

empreendedores por meio da desburocratização, oferecendo estrutura que 
facilite a negociação de dívidas com credores é sem dúvida um incentivo 

para que empresas não encerrem suas atividades sem que antes estejam 

em dia com fornecedores e governo. Também, dar oportunidade ao 
empreendedor para que ele possa estabelecer um novo negócio com maior 

facilidade, certamente significa incentivar o desenvolvimento econômico, a 
geração de empregos e a distribuição de renda. Trata-se, portanto, de 

uma iniciativa que merece destaque no contexto das políticas públicas que 
visam o desenvolvimento econômico e social de um país. 

 


