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RESUMO 

O estudo objetiva analisar os fatores explicativos do reconhecimento de ativos fiscais corretes e 

diferidos em  empresas do ramo de agronegócios. Estudos anteriores, alguns com enfoque nos 

ativos fiscais diferidos, identificaram, entre os fatores explicativos, a alavancagem, rentabilidade, 

lucratividade, endividamento, liquidez e tamanho das empresas. O estudo propõe a ampliação do 

exame para ativos fiscais recuperáveis juntamente com os diferidos. A pesquisa é  explicativa 

abordagem quantitativa, com a utilização de técnicas econométricas. Foram analisadas as 

demonstrações contábeis de empresas de capital aberto, listadas na BMF&BOVESPA, do ramo 

de agronegócio, no período de 2001 a 2010. Os resultados indicaram a interdependência entre o 

reconhecimento de ativos fiscais, além de evidenciarem que tais ativos podem ser explicados 

pelas variáveis Alavancagem, Liquidez Corrente, Ativo Imobilizado (Intensidade de Capital), 

Ativo Intangível, pelas Exportações, pelo Tamanho e pelo Estado de localização da sede da 

empresa. A variável “Estados” e as espécies desses ativos foram significantes nos modelos, o 

que confirmou o viés de omissão de variáveis em pesquisas anteriores. O trabalho contribuiu 

para evidenciar uma nova perspectiva de reconhecimento de ativos de natureza fiscal.  

 

Palavras-chave: Ativos fiscais. Ativos fiscais recuperáveis. Ativos fiscais diferidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os  ativos de natureza fiscal são direitos das entidades, originados de disposições legais 

que permitem às empresas usufruírem de reduções de obrigações, diferimentos, apropriações 

de despesas futuras ou mesmo recuperações de tributos. Estes direitos geram os denominados 

ativos fiscais que podem ser classificados em recuperáveis, diferidos ou mesmo litigiosos.  

O reconhecimento de ativos fiscais diferidos, tem sido objeto de estudos relacionados ao 

tema gerenciamento de resultados, conforme Covarsí e Ramirez (2003), Frank, Lynch e Rego 

(2009), Gordon e Joos (2004), Kronbauer et al. (2010), Lynn, Seethamraju e Seetharaman 

(2008), Moura e Martinez (2006), Oliveira, Almeida e Lemes (2008), Phillips, Pincus e Rego 

(2003), entre outros. Os fatores que determinam o nível de reconhecimento desses ativos, 

segundo estudos de Covarsí e Ramirez (2003) Gordon e Joos (2004), Kronbauer et al. (2010), 

Oliveira, Almeida e Lemes (2008), são, fundamentalmente, a alavancagem, a rentabilidade, 

lucratividade, endividamento, liquidez e tamanho das empresas. Cazier et al. (2009) 

adicionaram as variáveis, operações com o exterior e gastos com pesquisa e desenvolvimento. 

Já os estudos como os de Chongvilaivan e Jinjarak (2010); Frank, Lynch e Rego 

(2009); Gupta e Neyberry (1997) e Rego (2003), ao pesquisarem a carga tributária efetiva, 

relacionada aos ativos fiscais recuperáveis, identificaram variáveis como tamanho, 

intensidade de capital, prejuízos operacionais e também o fato da empresa ter operações com 

o exterior e Blouin et al. (2010), evidenciou a importância de associação dessas variáveis 

como o fato de a empresa ter processos judiciais de natureza tributária. 

Os estudos referidos são exploratórios, pois não apresentou-se uma teoria que 

estabeleça a relação entre as variáveis nem sua forma funcional. Logo, como os estudos 

mencionados encontraram fatores determinantes diferentes, eles poderão conter erros de 

especificação, o que pode gerar um erro de estimação, que é o viés de omissão de variáveis 

relevantes. Esse erro pode gerar regressões inconsistentes (Gujarati,  2006). 

Como as decisões de reconhecimento dos ativos fiscais são interdependentes, então, os 

fatores definidos pelos autores mencionados podem ser sobrepostos e suas análises possuírem 

erros de especificação, gerando resultados espúrios e inconsistentes. Isso, então, permite 

questionar novamente: quais são os fatores explicativos do reconhecimento dos ativos de 

natureza fiscal, especialmente os correntes e os diferidos?  

A busca desse questionamento é que move essa pesquisa, ou seja, seu objetivo é 

determinar e analisar os fatores explicativos do reconhecimento dos ativos fiscais correntes e 

diferidos. Não se buscou fatores explicativos do reconhecimento de ativos fiscais litigiosos 

pela sua particularidade e ocorrência incomum na amostra. Mesmo assim, estes elementos 

foram considerados nas análises buscando explicar a soma de ativos fiscais reconhecidos e 

como possível fator influente de reconhecimentos dos ativos fiscais corrente e diferidos.   

Para permitir uma análise mais detalhada dos ativos, focou-se o estudo nas empresas  

agroexportadora brasileiras. Esse setor é relevante para economia brasileira e fundamental 

para evitar os déficits comerciais, além de suas operações perpassarem as várias fases de toda 

a cadeia produtiva. (ARAÚJO, 2010). 

Na seção seguinte apresenta-se a revisão da literatura base para o estudo realizado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Ativos de Natureza Fiscal  

 Os ativos fiscais são direitos de crédito da pessoa jurídica, em razão de disposição 

constitucional ou legal específica que reduzem a obrigação tributária inicialmente considerada 

(PEGAS, 2002). As empresas podem reconhecer um ativo fiscal quando têm a possibilidade de 

gerar, no futuro, benefícios ou fluxos que permitam compensar as perdas fiscais ou aplicar em 

créditos fiscais não utilizados, compensando valores devidos (MONTESINOS; ORÓN, 2005).  

 Os ativos de natureza fiscal podem ser classificados em recuperáveis, diferidos e 

litigiosos.  Os ativos fiscais recuperáveis, segundo Chaves e Muniz (2010), são os créditos 

tributários que a empresa pode recuperar através de compensação ou restituição. Esses ativos 

são representados, no balanço patrimonial, por meio da conta “Tributos a Recuperar”.  

 Já os ativos fiscais diferidos são valores de tributo (IRPJ e CSLL) incidentes sobre o 

lucro fiscal, recuperável em período futuro, relacionados às diferenças temporárias dedutíveis, 

compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados e compensação futura de créditos 

fiscais não utilizados (CFC, 2009a).   Um ativo por impostos diferidos, relativos às perdas 

fiscais compensáveis e outros créditos não aproveitáveis até o momento, somente será 

reconhecido se comprovada a probabilidade futura, de compensar as respectivas perdas ou aplicar 

aproveitar créditos não utilizados (MONTESINOS; ORÓN, 2005).   

 Os ativos fiscais litigiosos surgem das ações judiciais relacionadas à obrigação 

tributária. As empresas buscam seus direitos por meio de ações judiciais, com o objetivo de 

diminuir e/ou afastar a carga tributária global (AQUINO, 2008). A norma contábil brasileira 

define-os como “um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 

totalmente sob controle da entidade” (CFC, 2009b).   

Como referido, não se buscou no estudo, fatores explicativos do reconhecimento de 

ativos fiscais litigiosos mas estes foram considerados como possível variável explicativa em 

relação aos motivadores da pesquisa. Assim, caracterizadas as espécies de ativos fiscais, cabe 

referir estudos anteriores inerentes aos seus reconhecimentos. 

 

2.2 Fatores explicativos do Reconhecimento de Ativos de Natureza Fiscal  

A legislação tributária faculta o reconhecimento dos ativos de natureza fiscal. Os 

gestores e responsáveis pela informação contábil podem interpretar as normas fiscais e 

contábeis dentro das margens permitidas pelas mesmas, adotando um critério dentre vários 

possíveis, no momento de escolher. O reconhecimento pressupõe a origem dos ativos fiscais, 

muitas vezes amparado em critérios subjetivos, envolvendo certo grau de julgamento do gestor. 

Inseridos nestas margens de liberdade, estudos sobre o reconhecimento de ativos fiscais 

são motivados pelo aprimoramento de práticas de gestão, em suas variáveis formas, seja para 

aumento do valor da empresa, exposição ao risco ideal, melhora de indicadores econômicos ou 

mesmo aumento do lucro. (FIELDS; LYS; VICENT, 2001; GUENTHER; SANSING, 2000;  

HUANG, 2008; MOURA; MARTINEZ, 2006;  GORDON; JOOS, 2004; KRONBAUER et al., 

2010;  OLIVEIRA; LEMES; ALMEIDA,  2008;  BLOUIN; TUNA, 2007). 

A partir disso, o reconhecimento de ativos de natureza fiscal pode estar relacionado a 

fatores de desempenho da entidade, a exemplo da melhora dos indicadores econômicos. Além 

desses, existem outros fatores que estão associados às características da entidade, como 
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lembram Gupta e Neyberry (1997), ao referir que a análise tributária está associada, além do 

desempenho, à estrutura da empresa e ao mix de ativos.  

Entre os fatores de desempenho dos estudos empíricos que procuram explicar o 

reconhecimento de ativos de natureza fiscal tem-se: a alavancagem (quociente entre o 

somatório das dívidas de curto e longo prazo e o patrimônio líquido da entidade); 

rentabilidade (quociente entre Lucro Líquido e Patrimônio Líquido), lucratividade 

(quociente entre Lucro Líquido e Receita Líquida do Exercício); endividamento (quociente 

entre o Passível Exigível e o Ativo Total); liquidez geral (quociente entre o somatório do 

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo pelo valor do Exigível Total) e a liquidez 

corrente (quociente entre Ativo Circulante e o Passivo Circulante). 

A inclusão da variável alavancagem, em especial as dívidas de longo prazo, permite 

vincular os contratos e o lucro contábil para compreender os incentivos do reconhecimento ou 

não de um ativo fiscal (BLOUIN; TUNA, 2007). Em relação aos ativos fiscais diferidos, os 

gestores podem optar por um relatório com maior reconhecimento desses ativos diferidos para 

aumentar o denominador (patrimônio líquido) do índice alavancagem (GORDON; JOOS, 

2004). Espera-se uma relação inversa entre a alavancagem e o reconhecimento desses ativos. 

Já em relação aos ativos recuperáveis, em estudo sobre taxa efetiva de impostos, foram 

encontrados resultados contraditórios: Janssen e Buijink (2000) partiram da hipótese, de que 

empresas com alta alavancagem, possuem maior incentivo para atenuar ganhos, o que resultou 

em uma relação inversa entre o índice alavancagem e a taxa efetiva de impostos, ou direta entre 

o índice e o reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis (quanto maior a taxa efetiva, menor 

o nível de reconhecimento de ativo fiscal recuperável, ou vice-versa). Já Cazier et al. (2009) 

verificaram relação positiva entre a taxa efetiva imposto com o índice alavancagem, ou relação 

negativa entre o índice e o nível de reconhecimento de ativo fiscal recuperável.  

Seguindo, a rentabilidade, em estudo de Gordon e Joos (2004) sobre o 

reconhecimento de ativos fiscais diferidos, foi significante, apresentando sinal negativo. 

Kronbauer et al. (2010) confirmaram essa relação, justificando-a no sentido de que empresas, 

com menor rentabilidade, tendem a reconhecer maior valor de ativos fiscais diferidos, já que 

tais ativos tem, em geral, como contrapartida uma receita de tributos sobre lucro. 

Em relação à lucratividade, Oliveira, Almeida e Lemes (2008) verificaram que 

algumas empresas mantiveram estáveis os níveis desse indicador e que o fato de terem  

reconhecido ativos fiscais diferidos pode ter auxiliado nesta situação. A variável se mostrou 

significativa (FRANK; LYNCH; REGO, 2009), apresentando relação negativa com a taxa 

efetiva de imposto, ou positiva com o reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis (CAZIER 

et al., 2009). Empresas lucrativas utilizam deduções fiscais, créditos e isenções, de forma 

mais eficientes quanto comparadas com empresas menos rentáveis (REGO, 2003). Pelo índice 

lucratividade (presença da Receita Líquida), é possível verificar relação não linear entre a 

variação das vendas e os benefícios do reconhecimento de um ativo fiscal. Covarsí e Ramirez 

(2003) afirmam ser possível classificar as empresas como manipuladoras, principalmente 

aquelas que operam com uma menor proporção de custos fixos em relação aos custos totais. 

Outro fator de desempenho é o endividamento. A decisão de reconhecer ativos fiscais 

diferidos pode estar relacionada com a redução do índice de endividamento da empresa, em 

função do aumento do valor de seu ativo e do consequente aumento do valor do patrimônio 

líquido. Um elevado nível de endividamento aumenta a propensão para o reconhecimento 

desses ativos (GORDON; JOOS, 2004; KRONBAUER, 2008; KRONBAUER et al., 2010). O 
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endividamento é um fator explicativo para o reconhecimento de ativos fiscais diferidos, 

resultando em uma relação positiva entre eles (COVARSÍ; RAMIREZ, 2003). 

Por fim, tem-se a liquidez (geral e corrente), sendo que sua inclusão em estudos sobre 

reconhecimento de ativos fiscais pode ser explicada por Kronbauer et al. (2010). Para os 

autores, as empresas estão propensas a reconhecer um valor maior de ativos fiscais diferidos 

quando apresentam baixa liquidez corrente, para aumentar o valor dos ativos circulantes e, 

como consequência, melhoram o índice. Seguindo essa mesma linha, as empresas possuem uma 

tendência em reconhecer um valor mais significativo de ativos fiscais diferidos quando 

apresentam baixa liquidez geral. Com isso, as entidades buscam aumentar o valor de seus ativos 

realizáveis para melhorar o índice liquidez geral (KRONBAUER et al., 2010). Logo, se espera 

uma relação inversa entre o nível de reconhecimento de ativos fiscais e os fatores de liquidez. 

Entre os fatores relacionados às caracteristicas da entidade, tem-se: o tamanho 

(logaritmo natural do valor da Receita Líquida do Exercício,T1, ou do valor do Ativo Total, 

T2), a intensidade de capital (quociente entre o Ativo Imobilizado e o Ativo Total), o valor 

do ativo intangível, a existência de prejuízos operacionais, nível de operações no exterior 

e processos judiciais tributários (contingências fiscais). 

A variável tamanho está relacionada aos custos de agência (GARCÍA-AYUSO, 

ZAMORA; 2003) e a fatores como risco, crescimento, decisões contábeis que potencialmente 

determinam o nível do reconhecimento de ativos fiscais diferidos (GORDON; JOOS, 2004). 

Covarsí e Ramirez (2003) verificaram que o tamanho da empresas não possui influência na 

decisão dos gerentes em reconhecer ativos fiscais. Contrariando o estudo, Kronbauer (2008) 

verificou uma relação inversa entre o tamanho da empresa (T2) e o reconhecimento de ativos 

fiscais diferidos. Para o autor, as empresas com menor valor do ativo têm propensão de 

reconhecer um maior valor de ativos fiscais diferidos. 

Como já sinalizou Rego (2003), a inclusão da variável tamanho da empresa, em 

estudos sobre taxa efetiva de imposto, relacionada aos ativos fiscais recuperáveis, é tema de 

muitas controvérsias. Estudos evidenciam, ora ausência de relação entre taxa efetiva de 

imposto e tamanho da empresa, ora relação positiva, ora negativa. Gupta e Neyberry (1997) 

destacaram que a taxa efetiva de imposto não está associada ao tamanho da empresa, quando 

a relação é analisada ao longo do tempo.  

A relação positiva entre o tamanho da empresa e a taxa efetiva de impostos, ou a 

relação negativa entre aquele e o nível de reconhecimento de ativo fiscal recuperável, foi  

encontrada  por Chongvilaivan e Jinjarak (2010). Já a relação negativa entre taxa efetiva de 

imposto e o tamanho da empresa, ou positiva entre este o nível de reconhecimento de ativo 

fiscal recuperável, foi encontrada por Dyreng, Hanlon e Maydew (2007). Geralmente, essa 

relação é justificada em razão de maiores empresas, com diversificação das atividades (por 

exemplo, o fato de ter operações no exterior), terem maiores oportunidades de evitar a 

incidência tributária, quando comparadas com empresas menores.  

 Mesmo assim, convém lembrar que Rego (2003), ao contrário de outras pesquisas, 

controlou a variável tamanho da empresa, justificando que a menor taxa efetiva de imposto 

está relacionada ao fato de a empresa possuir operações no exterior, bem como estoques de 

créditos fiscais originados destas (omissão de variáveis de estudos anteriores). 

Considerando que determinadas legislações permitem a apropriação de despesa com 

amortização para fins fiscais, está a variável intensidade de capital. Para Dyreng, Hanlon e 

Maydew (2007), esta variável pode captar, por exemplo, decisões se um ativo deve ser 
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comprado ou alugado, bem como se é o melhor momento das compras e das alienações de 

ativos. Da mesma forma, como os ativos fixos são comprados a uma taxa maior do que sua 

alienação, há repercussão nas diferenças temporárias dedutíveis, surgindo a oportunidade 

para a adoção de taxas de depreciação fiscal mais favoráveis. No estudo de Janssen e Buijink 

(2000), a variável intensidade de capital mostrou-se significativa, apresentando relação 

negativa com a taxa efetiva de impostos, ou positiva com o nível de reconhecimento de ativos 

fiscais recuperáveis. Uma maior intensidade de capital, gera maior depreciação, maior direito 

à apropriação de ativos fiscais, resultando em menor taxa efetiva de impostos. 

A variável ativo intangível é também considerada em estudos, principalmente em 

razão de originar diferenças temporárias ou mesmo permanentes (FRANK; LYNCH; REGO, 

2009). Em especial, é utilizada como proxy para os gastos com pesquisa e desenvolvimento. 

O nível médio dos ativos intangíveis possibilita verificar a capacidade da empresa de, 

facilmente, mudar de renda.  Uma empresa sem ativos físicos pode localizar, com maior 

facilidade, o rendimento em uma jurisdição com tributação mais favorecida, sem os encargos 

que acompanham uma empresa com ativos fixos (DYRENG; HANLON; MAYDEW, 2007).  

Além disso, conforme Dyreng, Hanlon e Maydew (2007), os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento são fatores explicativos de análise em gerenciamentos de resultados, ao 

permitirem que a empresa possa reduzir o montante de imposto a pagar, principalmente em 

razão do direito à apropriação/compensação, nos Estados Unidos, de créditos fiscais sobre tais 

valores. A legislação brasileira, por meio de incentivos fiscais, adota procedimento de redução 

e apropriação de créditos (ativo fiscal recuperável) semelhante (BRASIL, 2002; 2005; e 2007). 

O resultado esperado é que o nível médio de intangíveis seja inversamente 

proporcional à taxa de efetiva de impostos (ou diretamente proporcional à apropriação de 

ativos fiscais recuperáveis). Por outro lado, Cazier et al. (2009) encontraram relação positiva 

entre taxa efetiva de impostos e gastos com pesquisa e desenvolvimento. 

A variável prejuízo é controlada por meio da ausência de lucro contábil no período 

objeto de análise. A existência de prejuízos operacionais é considerado em estudos por estar 

relacionado às alterações no valor das provisões, o que influem no valor dos ativos fiscais 

diferidos (FANK et al., 2008). Em particular, se as empresas possuem prejuízos operacionais, 

elas terão a oportunidade de utilizá-los para a deducão de impostos em um período futuro.  

Da mesma forma, em relação à taxa efetiva de impostos, espera-se que as entidades 

com histórico de prejuízos fiscais realizem pagamentos de impostos em menores taxas, 

sugerindo uma relação inversa, ou direta entre aqueles e o nível de ativos fiscais recuperáveis 

(DYRENG; HANLON; MAYDEW, 2007; GUPTA; NEWBERRY, 1997). 

Também já foi considerado em estudos, o nível de operações no exterior. Essa 

variável pode ser definida de várias formas, como por exemplo, o quociente entre as receitas 

auferidas no exterior pelo total das receitas (JANSSEN; BUIJINK, 2000), o quociente entre os 

ativos estrangeiros pelo ativo total (DYRENG; HANLON; MAYDEW, 2007),  e o fato de ter 

renda decorrente do exterior ou ativo no exterior (REGO, 2003). 

A taxa efetiva de imposto apresentou relação positiva com a extensão de operações no 

exterior, ou negativa entre esta e o nível de reconhecimento de ativo fiscal recuperável 

(CAZIER et al., 2009). Por outro lado, Rego (2003) e Dyreng, Hanlon e Maydew (2007) 

afirmam que a taxa efetiva de imposto possui relação inversa com o nível de operações no 

exterior da entidade, ou positiva entre este o nível de reconhecimento de ativo fiscal 

recuperável. Rego (2003) justifica essa relação inversa. As empresas com maiores operações 
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no exterior possuem maiores oportunidades de evitar a incidência tributária, o que não é 

possível no caso das empresas que não possuem tais operações. Inclusive, os estudos que 

sinalizam uma relação inversa entre tamanho da empresa e taxa efetiva de imposto é devida à 

má especificação do modelo econométrico, ao não considerar a variável operação no exterior.  

Blouin e Tuna (2007) complementam ao afirmar que as operações de empresas 

multinacionais podem ter menores taxas de impostos (ou maior nível de créditos fiscais), sem 

necessariamente ser notório. É possível que uma entidade opere uma fábrica na Irlanda, com 

uma taxa de imposto de 12,5%, somente aparentemente (ou seja, não é a taxa efetiva). Isto se 

justificaria em razão desta ter direito a créditos fiscais em virtude da relação com o exterior. 

Por último, as contingências fiscais passam a integrar o foco de recentes estudos da 

contabilidade. A existência de disputas judiciais com a Administração Tributária tem sido 

adotada como variável em trabalhos sobre o reconhecimento de reservas após a adoção da FIN 

48 (incertezas para o imposto de renda), em associação com taxa efetiva de impostos. Os 

gestores possuem poder discricionário em relação a vários componentes da prestação tributária, 

em especial a contabilização de despesa de imposto de renda para alterar favoravelmente os 

lucros, ou mesmo atender as previsões dos analistas (CAZIER et al., 2009). 

Para Blouin et al. (2010), a taxa efetiva de imposto será menor, e maior o nível de 

reconhecimento de ativo fiscal recuperável, quanto maior o nível de reserva reconhecida para 

posições fiscais incertas (processos judiciais). Ou seja, se a empresa com menor taxa efetiva 

resolver disputas com maior frequência, então há relação negativa entre a taxa efetiva e a 

liquidação dessas reservas, ou positiva entre estas e o nível de reconhecimento de ativo fiscal 

recuperável. O número de jurisdição ou mesmo de processos judiciais também integrou a 

análise do autor, uma vez que as entidades, com um maior volume de disputas judiciais, estão 

mais propensas a concluir um litígio em qualquer trimestre do que aquela não possui um 

volume significativo. Sob o enfoque dos ativos fiscais diferidos, Blouin e Tuna (2007) 

verificaram a relação destas com as contingências fiscais: as empresas com maiores níveis de 

diferenças temporárias, registram menores contingências desta natureza. 

  

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 População alvo,  amostra  e período de análise 

 A população alvo foi as 400 maiores empresas do setor do agronegócio, segundo os 

critérios da Revista Exame (MELHORES..., 2011) e que também possuísse capital aberto. 

Esse processo de seleção decorreu da busca de importância da empresa na economia e ao 

mesmo tempo da disponibilidade dos dados contábeis.  

 A partir da população alvo, obtivesse a amostra que totalizou 36 empresas,  num total 

de 9 (nove) segmentos distintos. Foram elas: Cosan; Açucar Guarani; Usina Iracema; Vale 

Fertilizantes; Heringer; Yara; Jbs; Brf; Marfrig; Frigorífico Minerva; Vigor; Conservas 

Oderich; Souza Cruz; Josapar; Slc Agrícola; Cacique; Cremer; Café Iguaçu; Suzano; Klabin; 

Fibria; Duratex; Eucatex; Celulose Irani; Clarion; Brasil Ecodiesel; M Dias Branco; Metisa; 

Vicunha; Teka; Santanense; Cedro E Cachoeira; Karsten; Dohler; Cataguases; e Renauxview. 

E os segmentos foram: Açúcar e Álcool; Adubos e Defensivos; Adubos e Fertilizantes; 

Carnes e Derivados; Fumo; Grãos; Madeira e Celulose; Óleos; Farinhas e Têxtil 

A análise abrange o período de 2001-2010. O período de 10 (dez) anos oportunizou o 

acompanhamento da evolução longitudinal do reconhecimento dos ativos fiscais das empresas 

da amostra, em especial após as alterações na legislação dos ativos fiscais recuperáveis, que 
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veio permitir às pessoas jurídicas do agronegócio a habilitação aos créditos fiscais, em 2002 

(Contribuição para o PIS/Pasep) e 2003 (COFINS). 

 

3.2  Coleta e tratamento dos dados 

 Os dados foram obtidos das demonstrações contábeis das empresas da amostra (contas 

patrimoniais e de resultado, publicadas no sitio da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

(2011). Como o período de análise abrange 2001 a 2010, e considerando que a inclusão do 

grupo Intangível foi exigência para as companhias abertas a partir de 2005 (CVM, 2005), para 

o período de 2001 a 2005, realizou-se a conversão dos saldos da conta “ativo diferido”, como 

forma de controlar as informações das empresas sobre os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. Seguiu-se a sugestão de Crisóstomo e González (2006) para quem os gastos 

anuais com pesquisa e desenvolvimento de uma empresa têm seu valor aproximado pela 

diferença anual do saldo do ativo diferido.  

 Por meio dos dados contábeis, foi possível calcular os seguintes indicadores: 

Alavancagem (ALAV), Rentabilidade (RENT); Lucratividade (LUCRAT); Endividamento 

(ENDTO); Liquidez Corrente (LC); Liquidez Geral (LG); Tamanho das empresas, com base 

na Receita Líquida e no Ativo (T1 e T2, respectivamente). 

 As notas explicativas também foram objeto de análise, em especial para identificar a 

composição dos “Tributos a Recuperar” e dos “Depósitos Judiciais”. Nos casos em que os 

depósitos judiciais não foram discriminados por natureza jurídica do processo, analisou-se a 

composição das contingências passivas, com o objetivo de identificar se as contingências 

tributárias superam as cíveis e trabalhistas. 

 Estes dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel e analisados, 

quantitativamente, com uso do software EViews7. 

 

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

 A análise parte de um modelo econométrico geral sobre os fatores explicativos do 

reconhecimento ativos fiscais diferidos, que tem por base as variáveis trabalhados pelos 

autores discutidos no referencial teórico. Ainda, considerando que o reconhecimento, por 

exemplo, de ativos fiscais diferidos pode influenciar o nível de reconhecimento de ativos 

fiscais recuperáveis ou vice-versa; assim como o reconhecimento de ativos fiscais litigiosos 

pode influenciar o nível de reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis, ou vice-versa, 

estimou-se um modelo considerando essas influências.  

As equações a serem estimadas partem de uma equação geral, considerando todos os 

ativos fiscais e suas variáveis explicativas, dada na equação (1) 
 

TAJ
it = β0 + β1ALAVit  + β2RENTit + β3LUCRATit + β4ENDTOit + β5LCit 

+ β6LGit + β7AIMOBit + β 8AINTANGit+ β9DEXPORTit + β10T1it + 

β11T2it +  β12TAFD it +  β13TAFL it + αi + eit 

 

(4) 

  

Onde: Os subscritos it referem-se ao valor da variável da empresa i no ano t; sendo i  I:[1, 

36] e t  I:[2001, 2010];  TAJ
it = Ativos Fiscais j da empresa i no anto t. Sendo que j assume:  

AFR - Valor do Ativo Fiscal Recuperável; TAFD - Valor do Ativo Fiscal Diferido; TAFL - 

Valor do Ativo Fiscal Litigioso e TAFT - Ativos Fiscais Totais resultantes do somatório de 

todas as espécies de Ativos Fiscais (recuperáveis, diferidos e litigiosos); ALAV: 

Alavancagem, calculada para a empresa “i” no período “t”, obtida pelo quociente entre o 
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Passivo Exigível e o Patrimônio Líquido; RENT: Rentabilidade, calculada para a empresa “i” 

no período “t”, obtida pelo quociente entre o Lucro Líquido e Patrimônio Líquido; LUCRAT: 

Lucratividade, calculada para a empresa “i” no período “t”, obtida pelo quociente entre o 

Lucro Líquido e Receita Líquida do Exercício;  ENDTO: Endividamento, calculado para a 

empresa “i” no período “t”, obtido pelo quociente entre o Passivo Exigível e o Ativo Total; 

LC: Liquidez Corrente, calculada para a empresa “i” no período “t”, obtida pelo quociente 

entre o Ativo Circulante e  Passivo Circulante; LG: Liquidez Geral, calculada para a empresa 

“i” no período “t”, obtida pelo quociente entre o somatório do Ativo Circulante e Realizável a 

Longo Prazo pelo  Passivo Exigível;  AIMOB: o valor do ativo imobilizado da empresa “i” no 

período “t”, também denominado Intensidade de Capital; AINTANG: o valor do ativo 

intangível da empresa “i” no período “t”, proxy para Gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento; DEXPORT: Variável Dummy, 1 para o caso de a empresa ser exportadora, 

com base na classificação pela Revista Exame Maiores e Melhores de 2011, cujo critério 

consiste no valor das receitas decorrentes de operações de exportação; 0, o contrário; T1 : 

Tamanho 1, calculado para a empresa “i” no período “t”, obtido a partir do logaritmo natural 

do valor da Receita Líquida do Exercício; T2: Tamanho 2 calculado para a empresa “i” no 

período “t”, obtido a partir do logaritmo natural do valor do Ativo Total; βi  =  parâmetros a 

serem estimados; αi =  variável não observada que impacta na variável dependente e supõem-

se constante ao longo do tempo; e eit = representa o erro de estimação, condicionado aos 

valores das variáveis independentes, que ocorrem devido a influência de todas as variáveis 

que afetam a variável dependente e que não estão no modelo.  

 

3.4 Hipóteses de trabalho 

A hipótese nula é  H0: βi  = 0  i  I: [1,11] 

E as hipóteses alternativas, considerando o TAFT como representativo dos demais 

TAJ  βi, são: H1: β1  0, pois  TAFT/ ALAV > 0 se de acordo com Janssen e Buijink (2000) 

e  TAFT/ ALAV < 0 de acordo com Gordon e Joos (2004) e Cazier et al. (2009); H2: β 2  < 0 

dado que TAFT/ RENT < 0 de acordo com Gordon e Joos (2004) e Kronbauer et al. (2010); 

H3: β 3   > 0 uma vez que  TAFT/ LUCRAT > 0 de acordo com Cazier et al. (2009) e Rego 

(2003); H4: β 4  > 0 pois TAFT/ ENDTO > 0 de acordo com Covarsí e Ramirez (2003), 

Gordon e Joos (2004), Kronbauer (2008) e Kronbauer et al. (2010); H5: β 5  < 0 pois TAFT/ 

LC < 0 de acordo com  Kronbauer et al. (2010); H6: β 6    0 dado que TAFT/ LG < 0 de 

acordo com  Kronbauer et al. (2010) e TAFT/ AIMOB > 0 de acordo com  Janssen e 

Buijink (2000); H7: β 7   0 uma vez que TAFT/ AINTANG > 0 de acordo com  Dyreng, 

Hanlon e Maydew (2007), ou TAFT/ AINTANG < 0 e de acordo com Cazier et al. (2009); 

H8: β 8   0 pois TAFT/ AINTANG > 0 de acordo com  Dyreng, Hanlon e Maydew (2007) e 

TAFT/ AINTANG < 0 de acordo com Cazier et al. (2009); H9: β 9  0 pois TAFT/ 

DEXPORT > 0 de acordo com  Dyreng, Hanlon e Maydew (2007) e Rego (2003), ou 

TAFT/ DEXPORT < 0 de acordo com Cazier et al. (2009); H10: β10  0 dado que TAFT/ 

DEXPORT > 0 de acordo com  Dyreng, Hanlon e Maydew (2007) e Rego (2003), ou 

TAFT/ DEXPORT < 0 de acordo com Cazier et al. (2009); H11: β11  0, Essa opção deve-se 

aos resultados obtidos da forma TAFT/  T1 > 0 de acordo com  Dyreng, Hanlon e Maydew 

(2007) e TAFT/ T1 < 0 de acordo com Chongvilaivan e Jinjarak (2010). Embora tenha 
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ocorrido de TAFT/T1  = 0 em Covarsí e Ramirez (2003), crê-se que o tamanho deva ter 

influência no reconhecimento dos ativos. 

Os sinais esperados foram definidos conforme discussão no Capítulo 2, formando, 

assim, as hipóteses a serem confirmadas ou rejeitadas na análise. As variáveis “Prejuízo 

Operacional” e “Contingências Fiscais” foram consideradas no estudo da seguinte forma: a 

primeira, foi captada pela existência ou não de lucro líquido no exercício considerado 

(variável lucratividade); a segunda, por meio do reconhecimento ou não de ativos fiscais 

litigiosos (variável TAFL). 

Os dados foram analisados em painel, dada a heterogeneidade entre as empresas que 

compõem a amostra, permitindo que se leve em conta as variáveis individuais específicas 

(GUJARATI, 2006). 

 

3.4.1 A Seleção das Variáveis para a Composição do Modelo Final 

Com o objetivo de identificar o nível de independência entre variáveis e verificar se 

não havia problemas de multicolinearidade no modelo, o processo de seleção das varáveis 

principiou com a análise da estrutura das variáveis, sua composição e inferência de existência 

de dependência entre as mesmas. Após o estabelecimento das variáveis candidatas a 

possuírem problemas de colinearidade, realizou-se uma análise  das cargas ortogonais de 

todas as variáveis em conjunto, para verificar se formavam planos independentes e da 

verificação se haviam empresas outliers. Por fim, como complementação, foi realizada uma 

análise de correlação. 

Intuitivamente, verificou-se a possibilidade de colinearidade entre as variáveis: 

a) “Alavancagem” (ALAV) e “Rentabilidade” (RENT), por possuírem o mesmo 

denominador, qual seja, o valor do Patrimônio Líquido; 

b) “Liquidez Corrente” (LC) e “Liquidez Geral” (LG), por possuírem em seu numerador o 

valor do Ativo Circulante; 

c) “Tamanho” (T2) e “Endividamento” (ENDTO), pois o valor do ativo total integra o cálculo 

destas variáveis: no primeiro, como logaritmo natural; no segundo, como denominador;  

d) “Tamanho” (T2), “Ativo Intangível” (AINTANG) e “Ativo Imobilizado” (AIMOB), em 

razão do valor destas serem muito próximas do valor do Ativo Total. 

Em seguida, realizou-se a análise de correlação entre as variáveis, resultando em:  

a) correlação entre Alavancagem (ALAV) e Rentabilidade (RENT); 

b) correlação entre Ativo Imobilizado (AIMOB) e Ativo Intangível (AINTANG); 

a) correlação entre a Dummy Exportação (D_EXPORT) e Tamanho (T2); 

b) correlação entre Ativo Imobilizado (AIMOB) e Tamanho (T2). 

Como a variável “Tamanho” (T2) apresentou correlação com as variáveis “Dummy 

Exportação” (EXPORT) e com o “Ativo Imobilizado” (AIMOB), optou-se por sua exclusão. 

Pelo mesmo motivo, e com forte correlação (0.849838) entre as variáveis 

“Rentabilidade” (RENT) e a “Alavancagem” (ALAV), exclui-se aquela, por dois motivos:  

 teoricamente, a alavancagem pode ser um fator determinante do reconhecimento tanto 

dos ativos fiscais diferidos (GORDON; JOOS, 2004) quanto dos ativos fiscais 

recuperáveis (CAZIER, 2009; JANSSEN; BUIJINK, 2002) ao passo que a rentabilidade 

está mais direcionada a explicar os ativos fiscais diferidos, em razão da contrapartida 

gerada no resultado líquido (GORDON; JOOS, 2004; KRONBAUER et al., 2010); 
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 graficamente, a decisão de retirar a rentabilidade foi confirmada. Primeiro, retirou-se ela, 

mantendo a alavancagem. O problema esperado entre Liquidez Corrente e Liquidez geral 

foi confirmado. Em seguida, manteve-se a rentabilidade, retirando-se a alavancagem, 

agravando-se o problema, inclusive aquele verificado entre a Liquidez Corrente e Geral.  

Com a decisão de retirar as variáveis “Tamanho” (T2) e a “Rentabilidade” (RENT), 

realizou-se uma segunda análise de correlação que não apresentou mais problemas, inclusive 

em relação às empresas que compõem a amostra. Sendo assim, mantiveram-se as variáveis 

Liquidez Corrente e Liquidez Geral (suspeita inicial do item b); Ativo Imobilizado e 

Intangível (suspeita inicial do item d).  

Após a exclusão das variáveis com problemas de multicolinearidade, foram realizadas 

as estimações iniciais. Não havendo uma teoria a respeito das variáveis que compõem o 

modelo, o processo de estimação foi exploratório e, em consequência, fez-se a exclusão de 

variáveis não significantes no modelo, para obter um modelo final sem vieses de estimação. 

Para a exclusão das variáveis, foram realizados testes de variáveis redundantes, para as que 

estavam no modelo, e variáveis omitidas, entre as que não estavam selecionadas, pelo teste da 

razão de máximo verossimilhança (LR). Ao mesmo tempo, avaliou-se a estabilidade dos 

parâmetros estimados pelo teste de Wald.. as variáveis utilizadas nesse processo e que não 

compuseram o modelo final, por não serem significantes, constam da análise dos resultados.  

Como o processo de estimação é por mínimos quadrados ordinários com dados em 

painel, a decisão de efeitos fixos ou aleatórios deu-se pelo Teste de Hausman. Segundo este 

teste, de distribuição de ϰ² assintomática, se a hipótese nula for rejeitada, a conclusão é de que 

o modelo de componente dos erros não é adequado, sendo preferível empregar o modelo de 

efeitos fixos (GUJARATI, 2006). 

Explicados os aspectos metodológicas do estudo, apresenta-se na sequencia a análise 

dos resultados obtido na pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 Retirando-se as variáveis com elevada correlação, como descrito na metodologia e 

estimando a equação dada no modelo (1) para cada variável dependente, obteve-se quatro 

resultados, ou seja, como TAJ
it = Ativos Fiscais j da empresa i no anto t e  j sendo:  AFR - 

Valor do Ativo Fiscal Recuperável; TAFD - Valor do Ativo Fiscal Diferido; TAFL - Valor do 

Ativo Fiscal Litigioso e TAFT - Ativos Fiscais Totais resultantes do somatório de todas as 

espécies de Ativos Fiscais (recuperáveis, diferidos e litigiosos). Esses resultados estão 

apresentado na Tabela 1. Destaca-se que os resultados apresentados neEssa tabela inclui o 

resultado das quatro estimações  
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         Tabela 1 - Fatores Explicativos dos Ativos Fiscais Totais (TAFT) e Recuperáveis (TAFR) 

Variável 

Dependente 
TAFT   

TAFR 

(Modelo 1) 
  

 TAFR 

(Modelo 2)   

Variáveis 

explicativas 
Coeficiente Prob. Coeficiente Prob.  Coeficiente Prob.  

C -539.360,30 0,00 -559.179,60 0,00 -577.826,20 0,00 

ALAV 192,40 0,04 139,29 0,00 139,65 0,00 

LUCRAT 2.139,35 0,58 - - 2.892,75 0,17 

ENDTO 9.104,13 0,71 - - -2.588,63 0,88 

LC 4.558,86 0,03 3.406,51 0,00 4.009,00 0,00 

LG -6.977,32 0,26 -5.574,25 0,05 -7.096,27 0,03 

AIMOB 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 

AINTANG 0,11 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 

D_EXP 219.828,60 0,00 149.852,40 0,00 157.447,00 0,00 

T1 25.050,97 0,00 19.361,56 0,00 23.705,51 0,00 

ESTADO = CE 205.049,10 0,01 313.984,10 0,00 267.019,30 0,00 

ESTADO = ES 284.978,00 0,00 347.858,80 0,00 313.177,00 0,00 

ESTADO = MG 255.397,30 0,00 334.125,70 0,00 299.432,90 0,00 

ESTADO = PR 285.315,40 0,00 360.156,10 0,00 331.269,90 0,00 

ESTADO = RJ 198.469,00 0,01 271.476,70 0,00 235.072,30 0,00 

ESTADO = RS 262.474,40 0,00 326.727,50 0,00 295.368,30 0,00 

ESTADO = SC 298.993,70 0,00 347.665,80 0,00 329.126,90 0,00 

ESTADO = SP 237.615,50 0,00 294.579,20 0,00 260.021,90 0,00 

TAFD   0,28 0,00   

TAFL   -0,64 0,00   

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Ao analisar os dados, suspeitou-se que o reconhecimento dos ativos de natureza fiscal 

poderiam ser influenciados pelo Estado sede da empresa. Primeiro, em razão da competência 

dos Estados para estabelecer o direito à apropriação dos créditos da subespécie recuperável, 

representado pelo ICMS. Segundo, em razão de questões culturais envolvidas nas diferentes 

unidades da federação. Assim, decidiu-se acrescentar no modelo de estimação, dado na 

equação (1) dummies representando o Estado sede da empresa.   

 Em seguida, inseriram-se tentativas de defasagem (até o terceiro nível), já que é 

possível que uma empresa alavancada continue nesta mesma condição nos anos seguintes. As 

tentativas de defasagens não melhoraram os resultados. Ao incluir os segmentos, foi possível 

verificar somente que a Alavancagem (ALAV) passa a importar mais do que a Liquidez 

Corrente (LC), ao não controlar somente por empresas.   

 Mesmo diante dessas implicações, a equação estimada com os Estados, sem os 

segmentos, apresentou melhores resultados. Todos os Estados foram significantes a 1%, 

conforme apresentado na Tabela 1.  

 Assim, observando os dados da tabela referida, nesta primeira análise concluiu-se que 

o reconhecimento de ativos de natureza fiscal pode ser explicado pelas variáveis:  

a) Alavancagem (ALAV), com significância de 5% e sinal positivo: Quanto maior as dívidas 

de curto e longo prazos, maior a propensão para o reconhecimento de ativos fiscais, o que 

se justifica na medida em que há vinculação entre contratos e o lucro contábil, já assinalado 
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por Blouin e Tuna (2007). Considerando a legislação tributária brasileira, um maior valor 

de tributos a pagar ocasiona uma maior propensão a reconhecer tais ativos; 

b) Liquidez Corrente (LC), com significância de 5%, com sinal positivo: as empresas com 

maior liquidez corrente reconhecem maior nível de ativos fiscais; 

c) Ativo Imobilizado (AIMOB), com significância de 1% e sinal positivo: Partindo do 

estudo de Janssen e Buijink (2000), uma maior intensidade de capital, gera uma maior 

depreciação, resultando em um maior reconhecimento de ativos fiscais; 

d) Ativo Intangível, com significância de 1% e sinal positivo: Um maior nível médio de 

intangíveis proporciona uma maior propensão ao reconhecimento de ativos fiscais; 

e) Dummy Exportação (D_EXP), com significância a 1% e sinal positivo: com significância 

a 1% e sinal positivo: Empresas com maiores operações com o exterior possuem um 

maior nível de reconhecimento de ativos fiscais. Isto se justifica em termos de legislação 

tributária, na medida em que sobre as operações de exportação não incidem determinados 

tributos (ICMS, IPI, PIS, PASEP, COFINS) e, em contrapartida, geram direito ao 

reconhecimento de créditos fiscais (BRASIL, 1988);   

f) Tamanho baseado na Receita Líquida do exercício (T1), com significância a 1% e sinal 

positivo: Empresas com maior receita líquida estão mais propensas a reconhecem ativos 

fiscais; 

g) Estados, com significância de 1% e sinal positivo: As empresas não sediadas no Estado 

da Bahia reconhecem mais ativos fiscais. Suspeita-se que o Estado da Bahia é o que 

apresenta menores incentivos fiscais de ICMS quando comparados a outros Estados. 

   

4.1 Fatores explicativos de reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis 

Os fatores explicativos dos ativos fiscais recuperáveis são identificados mediante a 

análise comparativa entre a equação (4) do Modelo 1 e a equação (7) do Modelo 2. Em 

seguida, foi possível verificar os fatores explicativos de reconhecimento de cada subespécie 

de ativo fiscal recuperável. 

 Seguindo o raciocínio anterior, estimou-se a equação (4). As variáveis “Lucratividade” 

(LUCRAT) e “Endividamento” (ENDTO) não foram significantes, excluindo-as. Em 

contrapartida a Liquidez Geral e os Estados permaneceram no modelo final, o que pode ser 

verificado pela Tabela 1: 

 Com exceção da Liquidez Geral (LG), significante a 5%, todas as variáveis foram 

significantes a 1%. Neste sentido, os ativos fiscais recuperáveis podem ser explicados pelas 

seguintes variáveis, considerando a influência dos ativos fiscais diferidos e litigiosos: 

“Alavancagem” (ALAV), com sinal positivo; “Liquidez Corrente” (LC), com sinal positivo; 

“Liquidez Geral” (LG), com sinal negativo; “Ativo Imobilizado” (AIMOB), com sinal 

positivo; “Ativo Intangível” (INTANG), com sinal positivo; “Dummy Exportação” 

(D_EXPORT), com sinal positivo; “Tamanho 1” (T1), com sinal positivo; “Estados”, com 

sinal positivo; “Ativos Fiscais Diferidos” (TAFD), com sinal positivo; “Ativo Fiscal 

Litigioso” (TAFL), com sinal negativo.  

 Ao considerar os efeitos dos demais ativos fiscais, as empresas com maior nível de 

reconhecimento de ativos fiscais diferidos, reconhecem mais ativos fiscais recuperáveis. Em 

contrapartida, um menor nível de reconhecimento de ativos fiscais litigiosos ocasiona uma 

maior propensão para o reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis.  Isto significa que uma 

baixa (diminuição) de um ativo fiscal litigioso gera uma maior propensão ao reconhecimento 
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de um ativo fiscal recuperável, a exemplo do encerramento de uma discussão judicial acerca 

de um tributo, em que o depósito judicial do montante discutido é revertido como direito a 

crédito fiscal para a empresa. 

 Com a retirada das variáveis “Ativo Fiscal Diferido” (TAFD) e “Ativo Fiscal 

Litigioso” (TAFL), obtiveram-se os seguintes resultados da equação (7), conforme a Tabela 1:  

            Os resultados foram uniformes. Novamente, a Lucratividade (LUCRAT) e o 

Endividamento (ENDTO) não foram significantes. O reconhecimento de ativos fiscais 

recuperáveis é explicado pelas mesmas variáveis do modelo anterior,  retirando-se os 

efeitos dos demais ativos fiscais (TAFD e TAFL). São elas: 

a)  Alavancagem (ALAV), com significância de 1% e sinal positivo: quanto maior o 

valor das dívidas de curto e longo prazos, maior a propensão para o reconhecimento 

de ativos fiscais recuperáveis. Em termos tributários, quanto maiores as dívidas desta 

natureza, maior a propensão para o reconhecimento de créditos fiscais. Confirma o 

resultado de Janssen e Buijink (2000) e contraria o de CAZIER et al. (2009) sobre 

carga tributária efetiva; 

b)  Liquidez Corrente (LC), com significância de 1% e sinal positivo: empresas com 

maior liquidez corrente reconhecem um maior nível de ativos fiscais recuperáveis;  

c) Liquidez Geral (LG), com significância de 5% e sinal negativo: empresas reconhecem 

maior nível de ativos fiscais recuperáveis quando apresentam baixa Liquidez Geral:  

d)  Ativo Imobilizado (AIMOB), com significância de 1% e sinal positivo: uma maior 

intensidade de capital gera uma maior depreciação, resultando em um maior 

reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis. Novamente, confirma o resultado de 

Janssen e Buijink (2000); 

e)  Intangível (INTANG), com significância de 1% e sinal positivo: Um maior nível 

médio de intangíveis proporciona um maior reconhecimento de ativos fiscais 

recuperáveis, confirmando o estudo de Dyreng, Hanlon e Maydew (2007) e 

contrariando Cazier et al. (2009). Em termos de legislação brasileira, o resultado 

também é confirmado em razão da existência de incentivos à inovação tecnológica, 

com redução da carga tributária efetiva (BRASIL, 2002; 2005; e 2007);  

f)  Dummy Exportação (D_EXPORT), com significância de 1% e sinal positivo: 

empresas com maior volume de exportações reconhecem um maior nível de ativos 

fiscais recuperáveis. Confirma os estudos de Rego (2003) e de Dyreng, Hanlon e 

Maydew (2007) e contraria o de Cazier et al. (2009); 

g) Tamanho 1 (T1), com significância de 1% e sinal positivo: empresas com maior 

volume de receita líquida estão mais propensas a reconhecem ativos fiscais 

recuperáveis, confirmando novamente o trabalho de Dyreng, Hanlon e Maydew 

(2007), e contrariando o de Chongvilaivan e Jinjarak (2010); 

h)  Estados, com significância de 1% e sinal positivo: empresas com sede no Estado da 

Bahia reconhecem menor nível de ativos fiscais recuperáveis quando comparados com 

os demais Estados (confirma a suspeita anterior). Especificando-se, as empresas com 

sede no Paraná (PR), Espírito Santo (ES) e Santa Catarina (SC), reconhecem um 

maior nível de ativos fiscais recuperáveis, respectivamente. Ou seja, as empresas 

parecem possuir maiores benefícios fiscais de ICMS (Imposto de competência 

estadual) quando sediados nesses estados.  



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

15 

 

  A Liquidez Geral e a Liquidez Corrente foram significativas para o 

reconhecimento dos ativos fiscais recuperáveis. A primeira, com sinal negativo (empresas , 

com menor liquidez geral, reconhecem maior nível de ativos fiscais recuperáveis); a 

segunda, com sinal positivo (empresas, com maior liquidez corrente, reconhecem maior 

nível de ativos dessa espécie). As empresas, ao reconhecerem esses ativos, realizam o 

lançamento contábil, primeiro, no Ativo Realizável a Longo Prazo para, depois, no Ativo 

Circulante (neste caso, quando sua recuperação ocorrer no mesmo exercício).  

 O resultado conseguiu capturar esses dois movimentos. A empresa aumenta o valor 

de seu Ativo Realizável a Longo Prazo para melhorar o índice liquidez geral, 

reconhecendo um maior nível de ativos fiscais recuperáveis. Por sua vez, quanto maior a 

Liquidez Corrente (maior seu ativo circulante) maior o nível de reconhecimento 

(recuperabilidade) de tais ativos.  

  

4.2 Fatores explicativos do reconhecimento dos ativos fiscais diferidos 

 Os fatores explicativos do reconhecimento dos ativos fiscais diferidos foram 

identificados mediante a análise comparativa entre a equação (5) do Modelo 1 e a equação (8) 

do Modelo 2. 

 Seguindo o método do trabalho, realizaram-se testes com e sem os Estados, com e sem 

o segmento da empresa. Seguindo a lógica da legislação tributária (o IRPJ e CSLL são 

tributos de competência federal e não estadual), verificou-se que o reconhecimento dos ativos 

fiscais diferidos independe do Estado de localização da empresa.  

 A inserção do segmento na equação apenas evidenciou que as empresas pertencentes 

aos segmentos de carnes e derivados e têxtil reconhecem menos ativos fiscais diferidos do que 

os outros segmentos.  Retirando-se a influência dos Estados e Segmentos, os resultados da 

equação são apresentados na Tabela 2: 

 

       Tabela 2 - Reconhecimento de Ativos Fiscais Diferidos (Modelo 1) 

Variável Dependente  
TAFD  

(Modelo 1) 
  

TAFD 

(Modelo 2) 
  

Variáveis explicativas Coeficiente Prob. Coeficiente Prob. 

C -13678,75 0,7 -106918,3 0,0082 

ALAV 6,176855 0,91 43,09965 0,4841 

LUCRAT -510,9417 0,83 538,353 0,8381 

ENDTO 17500,05 0,23 18322,16 0,2951 

LC -287,9369 0,82 1112,028 0,4268 

LG -2073,669 0,57 -3266,279 0,4176 

AIMOB 0,012033 0,02 0,017711 0,0024 

AINTANG -0,008091 0,28 0,02643 0 

D_EXP 17708,72 0,29 64854,62 0,001 

T1 1248,225 0,62 9632,233 0,0008 

TIAFR 0,252704 0     

TIAFL 1,323416 0     

 

Os ativos fiscais diferidos podem ser explicados pelas seguintes variáveis, 

considerando os efeitos das demais espécies: “Ativo Imobilizado” (IMOB), com significância 

de 1% e sinal positivo; “Ativo Fiscal Recuperável” (TAFR) e “Ativo Fiscal Litigioso” 

(TAFL), ambos com significância de 1% e sinal positivo. Observa-se que um maior nível de 
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reconhecimento de ativos fiscais diferidos está associado a um maior nível de reconhecimento 

de ativos fiscais recuperáveis e litigiosos. 

 Retirando-se o controle das variáveis TAFR e TAFL, passam a ser significantes o 

nível de “Ativo Intangível” (AINTANG), “Dummy Exportação” (D_EXPORT) e o 

“Tamanho” (T1), além do “Ativo Imobilizado” (AIMOB), conforme apresentado na Tabela 2.  

 A Lucratividade (LUCRAT) e o Endividamento (ENDTO) permanecem 

insignificantes. O reconhecimento de ativos fiscais diferidos pode ser explicado pelas 

seguintes variáveis, retirando-se os efeitos dos demais ativos fiscais (TAFR e TAFL): 

a) Ativo Imobilizado (AIMOB), com significância de 1% e sinal positivo: as empresas 

reconhecem maior nível de ativo fiscal diferido, quanto maior a intensidade de capital. 

Seguindo a explicação proposta por Dyreng, Hanlon e Maydew (2007), como os ativos 

fixos são comprados a uma taxa maior que sua alienação, há repercussão nas diferenças 

tributárias dedutíveis, dando origem ao reconhecimento de tais ativos. 

b) Ativo Intangível (AINTANG), com significância de 1% e sinal positivo: as empresas 

reconhecem maior nível de ativos fiscais diferidos quando maior o nível de ativo fiscal 

intangível.  

c) Dummy Exportação (D_EXPORT), com significância de 1% e sinal positivo: as empresas 

reconhecem maior nível de ativos fiscais diferidos quando são exportadoras.  

d) Tamanho com base na Receita Líquida do exercício (T1), com significância a 1% e sinal 

positivo. Empresas com maior receita líquida estão mais propensas a reconhecem ativos 

fiscais diferidos. Contraria estudo de Kronbauer (2008) e o de Covarsí e Ramirez (2003). 

 Retomando-se os fatores explicativos dos ativos fiscais correntes (AIMOB, 

AINTANG, D_EXPORT e T1), subespécie dos ativos fiscais recuperáveis, representados pelo 

IRPJ e CSLL, verifica-se identidade com os fatores explicativos do reconhecimento dos ativos 

fiscais diferidos. Infere-se que, não obstante a distinta classificação contábil desses tributos, 

não há mudanças em seus fatores explicativos. 

 Concluída a análise dos resultados da pesquisa, conclui-se o estudo com as 

considerações finais que são apresentadas a seguir. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo do estudo foi investigar os fatores explicativos do reconhecimento dos 

ativos de natureza fiscal em empresas do ramo de agronegócios. O reconhecimento dos ativos 

fiscais recuperáveis e diferidos e litigiosos pressupõem, respectivamente, o pagamento 

indevido ou a maior de tributos, a provável existência de lucro tributável futuro, e o domínio 

sobre a ocorrência do evento futuro que evidencie a entrada de benefícios econômicos. 

A decisão acerca do reconhecimento desses ativos são interdependentes, de modo que 

seus fatores explicativos devem ser considerados em seu conjunto. Estudos anteriores sobre o 

reconhecimento desses ativos, foram exploratórios, sem um modelo teórico para a realização 

dos testes econométricos, o que resulta em viés de omissões de variáveis ou mesmo 

divergência entre os sinais dos estimadores. 

 Além de ser confirmada a interdependência entre o reconhecimento de ativos (o nível 

de reconhecimento de um ativo fiscal explica o nível do outro), os resultados evidenciaram 

que os ativos de natureza fiscal podem ser explicados pelas variáveis “Alavancagem”, 

“Liquidez Corrente”, “Ativo Imobilizado” (Intensidade de Capital), “Ativo Intangível”, 

“Exportações”, “Tamanho” (com base na Receita Líquida) e “Estado” de sede da empresa.  
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O nível do de Ativo Intangível (utilizado como proxy para gastos com pesquisa e 

desenvolvimento) explica o reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis e diferidos, e o fato 

de a empresa ser ou não exportadora explica o reconhecimento de todas as espécies de ativos 

fiscais, inclusive as subespécies dos recuperáveis. 

 Outro resultado relevante, não analisado pelos demais autores foi a inclusão dos 

estados da federação. A localização explica diferenças significativas no reconhecimento dos 

Ativos Fiscais Recuperáveis e dos Ativos Fiscais Litigiosos. Foi possível inferir que: i) 

considerando os ativos fiscais recuperáveis, os Estados do Paraná (PR), Espírito Santo (ES) e 

Santa Catarina (SC) reconhecem um maior nível de ativos fiscais recuperáveis (ICMS), ou 

seja, sinalizam possuir com maiores benefícios fiscais, em detrimento do Estado da Bahia 

(BA); ii) parte dos ativos fiscais recuperáveis é decorrente de discussões judiciais, ou seja,  o 

nível de reconhecimento de ativos fiscais recuperáveis é explicado pelo menor nível de ativos 

fiscais litigiosos; iv) as empresas aumentam o valor de seus Ativos Realizáveis a Longo Prazo 

para melhorar o índice Liquidez Geral, reconhecendo um maior nível de ativos fiscais 

recuperáveis. Por sua vez, quanto maior a Liquidez Corrente (maior o ativo circulante), maior 

o nível de recuperabilidade desses ativos; v) as empresas reconhecem maior nível de créditos 

fiscais de ICMS quando menor o índice de endividamento.   

 O trabalho contribuiu para evidenciar uma nova perspectiva de reconhecimento dos 

ativos de natureza fiscal. Por fim, como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se a 

aplicação dos modelos para outros setores da economia brasileira, ou mesmo associando-os 

com a prática de gerenciamento de resultados. 
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