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RESUMO 

Este estudo investiga se a suavização do resultado e do tributável afeta a persistência dos tipos 

de book-tax differences (BTD). Para alcance desse objetivo, a BTD foi decomposta em total, 

permanente e temporária e a suavização do resultado em suavização do lucro contábil e do lucro 

tributável. Para análises adicionais, as 119.216 observações do período de 2000 a 2015 de 

companhias abertas de 51 países componentes da amostra foram segregadas por setor, origem 

legal e período de adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS). Os 

resultados indicam que a suavização tanto do resultado contábil quanto do resultado fiscal 

reduzem a persistência de todos os tipos de BTD. Destaca-se que a suavização do lucro contábil 

reduz a persistência da BTD de maneira mais substancial do que a suavização do lucro 

tributável. Além disso, o efeito negativo da suavização do resultado contábil e do resultado 

fiscal na persistência da BTD é mais pronunciado nos países de origem code law. E, a 

persistência da BTD de companhias dos setores regulados sofre menos impacto da suavização 

de resultados contábil e fiscal. Os resultados desta pesquisa permitem concluir que o grau de 

persistência da BTD é dependente da origem das companhias (de países legalistas ou não 

legalistas), das escolhas contábeis, do grau de enforcement das normas contábeis e fiscais e do 

setor de atividade da companhia.  E que a redução da persistência da BTD após a adoção das 

IFRS pode ser explicada pelo gerenciamento de resultados contábil e fiscal.  
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1 INTRODUCÃO 

O objetivo desta pesquisa é investigar o papel da suavização do lucro contábil e do lucro 

tributável na persistência da book-tax differences (BTD). Especificamente, a persistência do 

lucro está relacionada à permanência das variações do lucro (Hanlon, 2005, Barth, Lnadsman 

& Lang, 2008). A persistência pode ser aumentada quando são suavizados impactos não 

relevantes para o valor da empresa, mas pode ser reduzida quando são suavizados aspectos 

relevantes (Dechow & Schrand, 2004). Assim, espera-se que a suavização (como uma prática 

de gerenciamento de resultados) reduza a persistência e a qualidade do lucro (Francis, LaFond, 

Olsson & Schipper, 2004). Porém, essa prática, que conduz à menor volatilidade do lucro (Leuz, 

Nanda & Wysocki, 2003), também pode ter efeito contrário na persistência e na qualidade, uma 

vez que os gestores podem usar o resultado corrente para avaliar o resultado futuro (Francis et 

al., 2004).  

A persistência e a suavização do lucro contábil têm sido mais exploradas na literatura 

em detrimento àquelas relacionadas ao lucro tributável e à BTD (Wahab & Holland, 2014, 

Mayberry, McGuire & Omer, 2015). Os gestores podem suavizar o lucro contábil para evitar 

chamar a atenção dos vários stakeholders e podem suavizar o lucro tributável pelo mesmo 

motivo e para reduzir o pagamento de impostos (Mayberry et al., 2015). Essas suavizações 

podem afetar a persistência do lucro contábil e do tributável e, consequentemente, da BTD.  

Após a adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) espera-se um 

aumento na variabilidade do lucro contábil e uma consequente redução na persistência da BTD. 

Isto se deve ao subjetivismo responsável, à flexibilidade e ao aumento de escolhas contábeis 

inerentes ao processo de representação fidedigna incentivado por essas normas. Ao mesmo 

tempo, considerando que a adoção das IFRS pressupõe a não interferência das normas fiscais 

nas normas societárias e supondo que não houveram mudanças relevantes na legislação 

tributária na maioria dos países que adotaram as IFRS, qualquer alteração no volume de BTD 

pode representar o distanciamento entre os lucros contábil e fiscal resultante principalmente da 

implementação dessas normas. Com isso, pode-se esperar que o aumento da BTD cause 

incremento na qualidade da informação contábil após a adoção das IFRS, pois a mensuração 

do lucro contábil está (a princípio) desvinculada da mensuração do lucro tributável. Assim, após 

a adoção das IFRS espera-se uma redução da persistência da BTD causada principalmente pela 

maior variabilidade do lucro contábil. Entretanto, a redução da persistência da BTD após a 

adoção das IFRS pode ser um indicativo tanto da desvinculação entre as normas contábeis e 

tributárias quanto da suavização de resultados. Assim, a persistência da BTD pode representar 

o grau de desvinculação entre o lucro contábil e o tributável voltado para o gerenciamento de 

resultados. 

Hanlon (2005) identificou que as companhias abertas norte-americanas que possuem 

maior BTD positiva (lucro contábil maior do que o lucro tributável) têm lucro contábil menos 

persistente, sugerindo que os investidores interpretam valores elevados de BTD positiva como 

um alerta, e reduzem suas expectativas de lucros futuros persistentes. Para as companhias que 

apresentaram BTD negativa (lucro tributável maior do que o lucro contábil), os resultados 

indicam maior dificuldade dos investidores na estimação da persistência dos accruals.  

Wahab e Holland (2014) identificaram que o grau de persistência da BTD é dependente 

do tipo de BTD e do setor de atividade da empresa. Esses autores identificaram persistência da 

BTD permanente, sendo que a maior parte da BTD permanente é positiva, sugerindo que a 

maioria dos ajustes são reconhecidos no lucro contábil, o que pode ser consistente com 

agressividade nos relatórios financeiros. Inesperadamente, esses autores não encontraram 

persistência na BTD temporária, consistente com essa diferença não sendo direcionada por 

gerenciamento de resultados. Esses resultados revelam que considerar os tipos de BTD é 



 

 

relevante na análise de sua persistência, bem como que os tipos de BTD podem se relacionar 

de maneira diferente com a persistência do lucro contábil e do lucro tributável.  

O resultado inesperado de Wahab e Holland (2014) para a persistência da BTD 

temporária e a necessidade de encontrar explicações para a persistência da BTD conduzem à 

questão desta pesquisa: a suavização do resultado contábil e do tributável afetam a persistência 

dos tipos de BTD? Assim, nesta pesquisa é analisada a relação entre a suavização do lucro 

contábil e do lucro tributável e a persistência dos tipos de BTD (total, negativa, positiva, 

temporária e permanente).  

A amostra da pesquisa é composta por companhias abertas de 51 países, somando 

119.216 observações do período de 2000 a 2015. Os dados foram analisados por meio de 

generalised method of moments (GMM) e modelo autoregressivo (AR).  

Essa pesquisa é pioneira, uma vez que não foram encontradas pesquisas que tratam da 

relação entre a persistência da BTD e a suavização de resultados. Entender a estabilidade e a 

persistência da BTD e os seus tipos é útil para acionistas, gestores, tributaristas, reguladores, 

normatizadores e sociedade avaliarem os benefícios de uma menor vinculação entre a 

contabilidade societária e fiscal (book-tax conformity – BTC). Este estudo contribui com a 

literatura sobre suavização de resultados e persistência da BTD (Hanlon, 2005, Wahab & 

Holland, 2014, Mayberry et al., 2015) e sobre a qualidade da informação contábil (Leuz et al., 

2003, Barth et al., 2008).   

Em resumo, os resultados indicam que a suavização tanto do resultado contábil quanto 

do resultado fiscal reduzem a persistência de todos os tipos de BTD, inclusive considerando a 

análise por setor, por sistema legal e por período pré e pós adoção das IFRS. Destaca-se que o 

impacto da suavização do lucro contábil e do lucro tributável na persistência da BTD é mais 

proeminente em países de origem code law e que o impacto da suavização do lucro contábil na 

persistência da BTD é mais elevado do que o impacto da suavização do lucro tributável. Esses 

resultados podem ser decorrentes principalmente do menor nível de enforcement aplicado nos 

países legalistas e do volume de escolhas contábeis permitido nas normas societárias.  

2 REVISÃO DA LITERATURA E HIPÓTESE DE PESQUISA 

2.1 Book-tax Differences 

Potenciais benefícios da redução da conformidade entre as normas contábeis e fiscais 

(book-tax conformity – BTC) têm sido tema de debate na literatura científica, principalmente 

após adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) (Hanlon, 2005, 

Soderstrom & Sun, 2007, Atwood, Drake & Myers, 2010, Tang & Firth, 2011, Wahab & 

Holland, 2014). Esse tema também tem sido debatido por autoridades, como por exemplo, o 

Presidente do Painel Consultivo sobre a Reforma Tributária Federal nos Estados Unidos da 

América (EUA) e o Presidente Barack Obama pediram para reduzir a BTD com o intuito de 

restringir as oportunidades e os incentivos para o gerenciamento agressivo do lucro contábil e 

a evasão fiscal (Treasury, 2012).  

O subjetivismo responsável, o aumento das escolhas contábeis e uma menor vinculação 

entre as normas contábeis e fiscais, aspectos inerentes à adoção das IFRS, conduzem à redução 

da BTC e, consequentemente, a uma diferença cada vez maior entre o lucro contábil e o 

tributável (Costa & Lopes, 2015). Os defensores sugerem que a redução da BTC (aumento da 

BTD) aumenta a qualidade da informação contábil, uma vez que os objetivos das normas 

contábeis são diferentes dos objetivos das normas fiscais (Atwood et al., 2010, Wahab & 

Holland, 2014). Enquanto as normas contábeis visam a representação fidedigna e a relevância 

da informação para o usuário, as normas fiscais primam pela objetividade e maior arrecadação. 

Os opositores acreditam que a redução da BTC irá aumentar o gerenciamento de resultados e 



 

 

fiscal, reduzindo a qualidade das informações contábeis e aumentando a evasão fiscal (Atwood 

et al., 2010, Wahab & Holland, 2014).  

A BTD pode ser oriunda simplesmente das diferenças entre os objetivos e o conteúdo 

das normas contábeis e das fiscais, como também pode ser decorrente do gerenciamento de 

resultados e/ou do gerenciamento fiscal. Os gestores podem gerenciar os resultado contábil e o 

fiscal de maneira discricionária e/ou não discricionária com o objetivo de reduzir o pagamento 

de impostos e apresentar um lucro contábil atrativo para os investidores. As práticas de 

gerenciamento de resultado como, por exemplo, suavização de resultados e evasão fiscal, 

podem afetar o lucro contábil e o lucro tributável e, consequentemente, a BTD (ver, por 

exemplo, Mills & Newberry, 2001, Shevlin, 2001, Hanlon, 2005, Ayers, Jiang & Laplante, 

2009, Desai & Dharmapala, 2009, Mayberry et al., 2015).  

A relação entre a BTD e a qualidade da informação contábil pode ser diferente quando 

analisada a BTD desagregada em seus tipos: permanente, temporária, positiva e negativa. O 

International Accounting Stardards (IAS) n. 12 define as diferenças temporárias como as 

diferenças entre o valor contábil do ativo ou do passivo no balanço patrimonial e a sua base 

fiscal (IASB, 2009). As diferenças temporárias representam situações em que o montante da 

receita ou da despesa associada com uma determinada operação é o mesmo em ambos os 

sistemas, financeiro e tributário, mas o momento de reconhecimento varia (Weber, 2005). Por 

outro lado, as diferenças permanentes representam situações nas quais a receita ou a despesa 

são reconhecidas no período corrente em apenas um dos sistemas, financeiro ou fiscal, mas 

nunca serão reconhecidas no outro sistema (Weber, 2005). Assim, espera-se reverter as 

diferenças temporárias no futuro, enquanto as permanentes não serão revertidas.  

As diferenças temporárias podem surgir da natural divergência entre as normas 

financeiras e fiscais, quanto da maior discricionariedade, decorrente do subjetivismo e das 

escolhas contábeis, permitida aos gestores pelas normas contábeis em relação às normas fiscais 

(Phillips, Pincus, & Rego, 2003). Em termos gerais, os accruals que exigem estimativas dos 

gestores (tais como: benefícios pós-aposentadoria, garantias, provisões, créditos de liquidação 

duvidosa) geram diferenças temporárias e podem estar relacionados com o gerenciamento de 

resultados (Phillips et al., 2003, Costa & Lopes, 2015). 

A BTD positiva decorre do lucro contábil maior do que o lucro tributável. E a BTD 

negativa surge quando o lucro tributável é maior que o lucro contábil. A BTD positiva pode 

indicar relatórios financeiros agressivos (Mills, 1998, Revsine, Collins, Johnson, & 

Mittelstaedt, 2014), menor crescimento dos lucros (Lev & Nissim, 2004), menor persistência 

dos lucros (Hanlon, 2005) e/ou atividades de gerenciamento de resultados (Phillips et al., 2003). 

Mudanças negativas nas BTD podem indicar que o lucro tributável aumentou em relação ao 

lucro contábil, o que alude ao fato de que as empresas têm contas fiscais elevadas e menores 

fluxos de caixa futuro (Ayers et al., 2010). Em decorrência disso, Schwab (2009) identificou 

que os gestores estão mais propensos a divulgar informações sobre a BTD quando ela é elevada 

e negativa do que quando elas são elevadas e positivas. Dessa forma, percebe-se que é relevante 

analisar o sinal da BTD quando da análise da qualidade da informação contábil (Wahab & 

Holland, 2014).  

2.2 Persistência e Suavização 

A persistência do lucro é uma característica da informação contábil associada à 

contribuição para a previsão de resultados futuros (Hanlon, 2005), sendo uma maior (menor) 

correlação temporal nos lucros contábeis um indicativo de maior (menor) qualidade dos lucros 

(Sloan, 1996). Dechow, Ge, & Schrand (2010) explicam o fundamento da persistência: se uma 

empresa A apresenta lucros mais persistentes do que uma firma B na perpetuidade, então os 



 

 

lucros da empresa A são uma medida sintética mais útil de desempenho futuro e, anualizar seus 

lucros correntes acarretará menores erros de avaliação. Dechow e Scharand (2004) consideram 

que a qualidade do lucro, capturada pela persistência, pode ser aumentada quando são 

suavizados impactos não relevantes para o valor da empresa, mas é reduzida quando se 

suavizam mudanças relevantes. Francis et al. (2004) apontam que a suavização auxilia na 

eliminação da incerteza sobre os lucros reportados. Entretanto, isso pode comprometer o nível 

informacional quanto à estrutura de pagamentos das empresas, que é de interesse dos 

investidores (Francis et al., 2004).  

Dichev, Graham, Harvey, & Rajgopal (2013) evidenciam haver posições divergentes 

quanto à suavização: por um lado, ela é vista como uma característica desejável de estabilidade; 

por outro lado, é interpretada como uma atitude oportunista e enganosa. De acordo com 

Hepworth (1953) e Graham, Harvey e Rajgopal (2005), os executivos se preocupam em 

transmitir estabilidade nos negócios, com forte percepção de que o mercado repudia incertezas 

e valoriza a previsibilidade de resultados. 

Na visão de Leuz et al. (2003), a suavização de resultados é uma manifestação do 

gerenciamento de resultados, na qual os gestores buscam reduzir a variabilidade do lucro. 

Assim, as empresas com menor suavização de resultados exibem maior variabilidade do lucro 

(Leuz et al., 2003, Ball & Shivakumar, 2005, Barth et al., 2008). Os gestores podem esconder 

o desempenho da firma usando decisões operacionais e escolhas contábeis (Leuz et al., 2003). 

Assim, os gestores alisam, ou seja, reduzem a variabilidade do lucro reportado alterando os 

componentes contábeis do lucro (accruals), escondendo choques econômicos no fluxo de caixa 

operacional, deturpando o desempenho econômico da firma e/ou evitando divulgar pequenas 

perdas (Leuz et al., 2003).  

Dichev e Tang (2009) encontraram que a suavização de resultados está associada com 

lucros contábeis mais persistentes. Nessa mesma linha de raciocínio, o preço das ações das 

empresas com lucros suavizados capta mais informações sobre o resultado corrente (Hunt, 

Moyer, e Shevlin, 2000) e sobre o resultado futuro (Tucker e Zarowin, 2006) do que daquelas 

com lucro volátil. Contrária as pesquisas que identificaram que a suavização de resultados 

melhora a relevância do lucro contábil, Mayberry et al. (2015) sugerem que a suavização de 

resultados reduz a relevância do lucro tributável. Percebe-se que a relação entre o lucro contábil 

e o tributável podem fornecer informações diferentes sobre a qualidade da informação contábil, 

especificamente sobre a suavização de resultados e a persistência (Mayberry et al., 2015).  

Nesse contexto, a BTD pode fornecer informações tanto sobre o lucro contábil, quanto 

sobre o lucro tributável. O volume da BTD (o quanto o lucro contábil difere do lucro tributável), 

o sinal da BTD (se o lucro contábil é maior ou menor do que o lucro tributável) e o tipo da BTD 

(se ela é oriunda de diferenças permanentes ou temporárias) fornecem insight sobre o 

comportamento corporativo. “Uma correlação serial positiva (negativa) na BTD infere que as 

empresas consistentemente (temporariamente) mantêm níveis relativos de lucro contábil e lucro 

tributável” (Mayberry et al., 2015, p. 2).  

Hanlon (2005) analisou se a BTD afeta a persistência do lucro. Os resultados dessa 

pesquisa sugerem que companhias que possuem maior BTD positiva têm lucro contábil menos 

persistente, enquanto aquelas que apresentaram BTD negativa revelam maior dificuldade na 

estimação da persistência dos accruals. Esses resultados revelam que o sinal da BTD (positiva 

ou negativa) podem afetar a persistência do lucro contábil.  

Sobre a persistência da BTD, Wahab e Holland (2014), identificaram que o seu grau é 

dependente do tipo de BTD e do setor de atividade da empresa. Esses autores identificaram 

persistência da BTD permanente, sendo que a maior parte dessa BTD é positiva, sugerindo que 

a maioria dos ajustes são reconhecidos no lucro contábil, o que pode ser consistente com 



 

 

agressividade nos relatórios financeiros. Inesperadamente, esses autores não encontraram 

persistência na BTD temporária, consistente com essa diferença não sendo direcionada por 

gerenciamento de resultados.  

Não foram encontrados na literatura trabalhos que busquem identificar o efeito da 

suavização de resultados na persistência da BTD. Porém, Wahab e Holland (2014) destacam 

que o estudo da persistência da BTD é relevante e insipiente, necessitando de mais pesquisas, 

inclusive que revelem fatores que afetam essa persistência.  

A adoção das IFRS e o sistema legal (code law ou common law) também podem afetar 

a suavização de resultados e a persistência do lucro e, consequentemente, da BTD. Leuz et al. 

(2003) e Cahan, Liu e Sun (2008) encontraram que a suavização de resultados é menos 

pronunciado em países de origem common law. Barth et al. (2008) identificaram que empresas 

que adotaram as IFRS exibiram menos suavização de resultados. Doukakis (2010) e Atwood, 

Drake, Myers e Myers (2011) concluíram que a adoção das IFRS não afetou a persistência do 

lucro.  

A persistência do lucro é considerada uma característica qualitativa do lucro (Hanlon, 

2005). A Framework do International Accounting Standards Board (IASB) inclui o valor 

preditivo do lucro como um componente da relevância (IASB, 2013). Jonas e Blanchet (2000) 

consideram a persistência do lucro como um componente do valor preditivo do lucro em sua 

proposta de framework para determinar a qualidade do lucro. Assim, como a persistência é uma 

característica da relevância do lucro e a BTD fornece informações sobre o lucro contábil e o 

lucro tributável, qualquer informação obtida por meio da análise da persistência da book-tax 

diferences pode auxiliar investidores na avaliação do valor da firma.  

Por outro lado, a suavização de resultados, tanto contábil quanto tributável, pode estar 

relacionada com o gerenciamento de resultados (Leuz et al., 2003, Mayberry et al., 2015), 

reduzindo a qualidade da informação contábil. Assim, partindo do pressuposto de que a 

persistência da BTD pode ser decorrente do grau de vinculação entre a contabilidade societária 

e fiscal e do gerenciamento de resultados, tem-se a primeira hipótese de pesquisa:  

H1 - a suavização do lucro contábil e do lucro tributável reduzem a persistência da BTD.  

A adoção das IFRS implica no aumento das escolhas contábeis e do subjetivismo 

responsável no intuito de maior representação fidedigna dos eventos econômicos e maior 

relevância da informação contábil. Essa maior flexibilidade nos registros das transações 

econômicas pode conduzir para o aumento do gerenciamento de resultados e para a redução da 

persistência do lucro. Por outro lado, a objetividade das regras fiscais podem conduzir a um 

menor gerenciamento do lucro tributável e menor impacto na persistência do lucro. Dessa 

forma, a segunda hipótese de pesquisa é?  

H2 – a suavização do lucro contábil reduz a persistência da BTD numa proporção maior do que 

a suavização do lucro tributável.  

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os dados econômicos e financeiros utilizados nesta pesquisa, foram obtidos na 

Thompson Reuters. A amostra inicial é composta por 623.638 observações, do período de 1999 

a 2015, de companhias abertas de 53 países. Primeiramente, as companhias da Romênia (2.117 

observações) foram excluídas da amostra por terem experimentado hiperinflação durante o 

período de estudo (Munknee, 2016), o que poderia indevidamente afetar as medidas de 

suavização de resultado. Bancos, instituições financeiras e o setor de utilidades também foram 

excluídas da amostra (116.961 observações) para reduzir a complexidade das variações devido 

a regulações nos relatórios financeiros. Em seguida, foram excluídas as companhias que não 

tinham dados para cálculo da BTD (156.629 observações), os dados do ano de 1999 e os dados 



 

 

do primeiro ano de amostragem de cada empresa utilizados para cálculo das variáveis defasadas 

(43.039 observações). Foram excluídas as observações com resultado negativo antes do 

imposto de renda (114.346 observações) de acordo comas justificativas apresentadas por 

Hanlon (2005, p. 144): “os prejuízos fiscais podem se transformar em ativos fiscais diferidos, 

cujas alterações podem obscurecer os efeitos da “verdadeira” book-tax diferences na conta de 

despesa fiscal diferida”.  

Foram também excluídas as companhias que não possuíam dados para cálculo das 

variáveis de suavização (EM1 e EM2) e as observações com dados faltantes para apuração 

dessas variáveis (71.330 observações). Ressalta-se que com esses critérios, permaneceram na 

amostra as empresas que tinham pelo menos quatro anos consecutivos de dados para cálculo da 

persistência. A amostra foi winsorizada ao nível de 5% para todas as variáveis usadas para 

mitigar o efeito dos outilers nas inferências do estudo.  

A amostra final é composta por companhias abertas de 51 países, somando 119.216 

observações do período de 2000 a 2015. Na Tabela 1, Painel A, a amostra é segregada por país. 

Em geral, a amostra é representativa de muitos países, com maior representatividade do Japão, 

China, EUA e Índia. O Painel B ilustra a amostra por setor de atividade. Os setores Industrial e 

de Consumo Cíclico são os mais expressivos na amostra. O Painel C evidencia a amostra 

segregada por ano de estudo e revela variação entre os períodos. Os Painéis D e E exibem a 

amostra desmembrada por adoção das IFRS e por sistema legal, respectivamente.  

O modelo básico utilizado nesta pesquisa para análise da persistência da BTD, 

especificado na Equação 1, já foi testado por Wahab e Holland (2014). 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  + 𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝜖           (1) 

A BTD resulta da diferença total entre o lucro antes do imposto de renda (LAIR) e o 

lucro tributável (LT) dividida pelo ativo total (AT) defasado. O lucro tributável é derivado do 

imposto de renda do período dividido pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país 

(KPMG, 2016). A Equação 1 também foi testada para os tipos de BTD temporária (BTDT) e 

permanente (BTDP), observando o sinal positivo e negativo desses tipos de BTD. A BTDT 

resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto de 

renda de cada país, dividida pelo AT defasado. E a BTDP resulta da diferença entre a BTD e a 

BTDT. A BTD positiva surge quando o LAIR é maior que o LT e a BTD negativa quando o 

LAIR é menor do que o LT. Espera-se um sinal positivo para o coeficiente β1 sugerindo 

persistência da BTD no período de estudo.  

Para testar a relação entre a suavização de resultados e a persistência da BTD, foi 

especificado o modelo da Equação 2.  
 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀 + 𝛽3 𝐸𝑀 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖  (2) 
 

A variável EM é utilizada para indicar as empresas suavizadoras e não suavizadoras. 

Para cálculo dessa variável partiu-se da lógica atribuída às métricas EM1 e EM2 de Leuz et al. 

(2003) e testada por esse e outros autores como, por exemplo, Dechow e Dichev (2002), Land 

e Lang (2002), Wysocki (2005) e Myers, Myers e Skinner (2007). 
  



 

 

Tabela 1 – Amostra da Pesquisa 

  SL IFRS OBS OBS%    SL IFRS OBS OBS%  

Painel A: Segregada por País 

África do Sul CM S  1.348  1,13% Hong Kong CM N 5.600  4,70% 

Alemanha CL S 2.516  2,11% Hungria CL S   68  0,06% 

Arábia Saudita CL N  720  0,60% Índia CM N 10.944  9,18% 

Argentina CL S 336  0,28% Indonésia CL N 1.932  1,62% 

Austrália CM S 2.116  1,77% Itália CL S  836  0,70% 

Áustria CL S 288  0,24% Jamaica CM S  112  0,09% 

Bangladesh CM S 156  0,13% Japão CL N  22.964  19,26% 

Bélgica CL S 448  0,38% Macedônia CL S  140  0,12% 

Bolívia CL N   36  0,03% Malásia CM S  4.020  3,37% 

Brasil CL S 872  0,73% México CL S  608  0,51% 

Bulgária CL S 444  0,37% Nigéria CM S  336  0,28% 

Canada CM S 1.944  1,63% Nova Zelândia CM S  472  0,40% 

Chile CL S 836  0,70% Países Baixos CL S  424  0,36% 

China CL N 15.780  13,24% Peru CL S  644  0,54% 

Colômbia CL S 176  0,15% Polônia CL S  1.836  1,54% 

Corrêa do Sul CL S  7.804  6,55% Portugal CL S  232  0,19% 

Costa Rica CL S   44  0,04% Reino Unido CM S  4.168  3,50% 

Croácia CL S 316  0,27% República Tcheca CL S   64  0,05% 

Dinamarca CL S 484  0,41% Rússia CL S  2.864  2,40% 

Egito CL N 772  0,65% Singapura CM N  2.600  2,18% 

Espanha CL S  552  0,46% Suíça CL S  1.048  0,88% 

EUA CM N  13.680  11,47% Trinidad e Tobago CM N  28  0,02% 

Equador CL S   12  0,01% Turquia CL S  1.208  1,01% 

Finlândia CL S 612  0,51% Ucrânia CL S  196  0,16% 

França CL S 2.908  2,44% Venezuela CL S  88  0,07% 

Grécia CL S 584  0,49% Total     119.216  100% 

Painel B: Segredada por Setor de Atividade 

Materiais Básicos MB  17.656  14,81% Industria ID   32.204  27,01% 

Consumo Cíclico CC  27.356  22,95% Tecnologia TEC   13.920  11,68% 

Consumo Não-cíclico CNC  13.636  11,44% Telecomunicações TEL   1.624  1,36% 

Energia EN  4.940  4,14% Total   119.216  100% 

Saúde  S   7.880  6,61%           

Painel C: Segregada por Ano 

2000     34  0,03% 2009    9.833  8,25% 

2001     34  0,03% 2010    9.833  8,25% 

2002     34  0,03% 2011    9.833  8,25% 

2003     34  0,03% 2012    11.786  9,89% 

2004   8.151  6,84% 2013    11.786  9,89% 

2005   8.151  6,84% 2014    11.786  9,89% 

2006   8.151  6,84% 2015    11.786  9,89% 

2007   8.151  6,84% Total   119.216  100% 

2008     9.833  8,25%           

Painel D: Segregada por Adoção das IFRS Painel E: Segregada por Sistema Legal 

Antes da adoção das IFRS  89.589  75,15% Code Law (CL)    71.692  60,14% 

Após a adoção das IFRS   29.627  24,85% Common Law (CM)    47.524  39,86% 

Total     119.216  100% Total     119.216  100% 

Nota: LS – sistema legal; CL – code law; CM – common law; S – adotou as IFRS de maneira obrigatória; N – não adotou as 

IFRS ou adotou de maneira voluntária ou parcial; OBS – número de observações; OBS% - percentual de observações.  
 

A métrica EM1 detecta se os gestores ocultaram alterações no desempenho da empresa 

por meio de escolhas na divulgação das informações contábeis (Leuz et al., 2003). Essas 

escolhas são mensuradas pela razão entre o desvio padrão do lucro operacional (LOP) e o desvio 

padrão do fluxo de caixa operacional (FCO), ambos divididos pelo AT defasado (Equação 3). 

Um valor baixo de EM1 implica em gestores usando sua discrição para suavizar os lucros. 
  

𝐸𝑀1 =  
𝜎𝐿𝑂𝑃

𝜎𝐹𝐶𝑂
              (3) 

 



 

 

Alternativamente, foi calculado o EM1LT substituindo o numerador da Equação 3 pelo 

lucro tributável calculado pela estrapolação do imposto de renda do período dividido pela 

alíquota máxima de imposto de renda de cada país. O intuito do cálculo de EM1LT é avaliar o 

efeito da suavização do lucro tributável na persistência da BTD em comparação com o efeito 

da suavização do lucro contábil (EM1).  

A segunda medida de suavização do resultado contábil (EM2) é baseada na correlação 

de Spearman a variação nos accruals e a variação no FCO (Equação 4). O conceito dessa 

medida é que os gestores também podem esconder impactos nos fluxos de caixa e então, relatar 

lucros suavizados, usando seu poder discricionário para relatar accruals que compensem os 

choques econômicos ao fluxo de caixa operacional da empresa que, de outra forma, afetariam 

os lucros informados. Uma correlação negativa implica o uso de provisões contábeis 

discricionárias para compensar os choques de fluxos de caixa indesejáveis, portanto, uma 

grande administração de resultados. Portanto, quanto maior o EM2, menor é a tendência para 

gerenciar os ganhos. 

𝐸𝑀2 =  
𝜌(∆𝐴𝑐𝑟𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠)

𝜌(∆𝐹𝐶𝑂)
              (4) 

De acordo com Leuz et al. (2003), os accruals são calculados de acordo com o exposto 

na Equação 5. Onde, AC é o ativo circulante, Disp é o caixa e equivalentes de caixa, PC é o 

passivo circulante, FinCP representa as dívidas de curto prazo, Imp os impostos a pagar e 

Deprec é a depreciação e a amortização. O símbolo Δ representa a variação de cada variável 

entre dois períodos.  

𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡 =  (∆𝐴𝐶𝑖𝑡 − ∆𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡) − (∆𝑃𝐶𝑖𝑡 −  ∆𝐹𝑖𝑛𝑐𝐶𝑃𝑖𝑡 −  ∆𝐼𝑚𝑝𝑖𝑡) −  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡     (5) 

Leuz et al. (2003), Francis et al. (2004) e McInnis (2010) utilizaram uma janela de 10 

anos para cálculo das variáveis de suavização. Porém, nesta pesquisa, utilizou-se uma janela de 

4 anos para cálculo de EM1 e EM2, em conformidade com Tucker e Zarowin (2006). A cada 

quatro anos uma variável EM1 e EM2 foi calculada, sendo esses períodos: 2000-2003, 2004-

2007, 2008-2011, 2012-2015. Algumas companhias da amostra divulgaram dados para os 16 

períodos, o que resulta em 4 variáveis EM1 e EM2 para o horizonte temporal de estudo. Porém, 

outras companhias não divulgaram dados para todos os períodos. Assim, para fazer parte da 

amostra desta pesquisa a empresa deveria divulgar dados para no mínimo um período completo, 

sendo os períodos incompletos excluídos da amostra. 

Após o cálculo das variáveis EM1 e EM2, a classificação das empresas em suavizadoras 

e não suavizadoras deu-se por meio da criação de uma variável binária com valor 1 para as 

empresas suavizadoras e 0 para aquelas não suavizadoras, conforme critérios sugeridos por 

Leuz et al. (2003) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Critérios para variável EM da Equação 2  

Critérios EM 

Suavizadora - Dummy = 1 

Não Suavizadora - Dummy = 0 

1. Dummy igual a 1 quando EM1 < 1; 0 caso contrário. 

2. Dummy igual a 1 quando EM2 < 0; 0 caso contrário. 

3. EM = Dummy igual a 1 quando EM1 < 1 e EM2 < 0; 0 caso contrário.  

4. Dummy igual a 1 quando EM1LT < 1; 0 caso contrário. 
 

A Equação 2 foi testada para os quatro critérios estabelecidos na Tabela 2 e para os tipos 

de BTD (total, temporária e permanente). No primeiro, a amostra é classificada em empresas 

suavizadoras e não suavizadoras conforme a métrica EM1. No segundo, essa separação se dá 

pela métrica EM2. No terceiro, a classificação das empresas é realizada por meio da 

combinação de critérios das métricas EM1 e EM2. E no quarto, as empresas são classificadas 

em suavizadoras e não suavizadoras conforme a métrica EM1LT.  



 

 

Os modelos estabelecidos nas Equações 1 e 2 também foram testados por setor de 

atividade disponibilizado na Thompson Reuters, por período de adoção das IFRS (antes e 

depois) e por sistema legal (code law e common law), conforme classificação obtida em 

ChartsBin (2010) e Central Intelligence Agency (2016).  

De maneira semelhante à Wahab e Holland (2014), os dados em painel foram estimados 

por meio de generalised method of moments (GMM) de Blundell e Bond (1998). Para testar o 

grau de persistência foi empregado modelo auto regressivo de um período (one period 

autoregressive process) AR(1). O processo AR(1) “maximiza o número de observações usadas 

na estimativa, conduzindo à estimativas mais robustas, sendo comparável a modelos usados em 

estudo de séries temporais de lucro contábil e lucro tributável” (Wahab & Holland, 2014, p. 6). 

Os pressupostos básicos dos modelos foram testados: heterocedasticidade, normalidade 

e multicolinearidade. Por meio do teste de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg observou-se a 

presença de heterocedasticidade (p-value 0,000), sendo então todos os modelos estimados com 

erros-padrão robustos. Os resíduos das regressões apresentaram distribuição não normal ao 

nível de significância de 5% de acordo com o teste Shapiro-Francia. Entretanto, Wooldridge 

(2012) argumenta que a violação desse pressuposto pode ser minimizada quando da utilização 

de amostras elevadas. Os modelos testados nesta pesquisa não apresentaram estatísticas VIF 

(Variance Inflation Factor) muito elevadas para nenhuma variável explicativa (todas inferiores 

a 1,39), o que sugere inexistência de multicolinearidade dessas variáveis.  

4 RESULTADOS 

A Tabela 3 ilustra a estatística descritiva para a amostra da pesquisa. A média da BTD 

(0,015), da BTDP (0,014) e da BTDT (0,002) são próximas àquelas encontradas por Wahab e 

Holland (2014). O sinal positivo da média das variáveis é semelhante àqueles encontrados por 

Leuz et al. (2003), Hanlon (2005), Wahab e Holland (2014) e Mayberry et al. (2015), exceto 

para as variáveis accruals e EM2.  

Tabela 3 – Estatística Descritiva 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

ACCRUALS 0,026  0,132  -0,262  0,014  0,456  

AT 19,578  1,821  16,145  19,427  23,814  

BTD 0,015  0,044  -0,064  0,005  0,166  

BTDP 0,014  0,053  -0,101  0,004  0,184  

BTDT 0,002  0,021  -0,050  0,000  0,068  

EM1 0,836  0,680  0,090  0,652  3,188  

EM1LT 0,888  0,807  0,070  0,646  3,774  

EM2 0,042  0,606  -0,962  0,066  0,970  

FCO 0,098  0,094  -0,093  0,086  0,366  

IR COR 0,028  0,026  -0,002  0,020  0,115  

IR DIF 0,001  0,006  -0,015  0,000  0,021  

LAIR 0,109  0,090  0,007  0,083  0,401  

LOP 0,110  0,088  0,005  0,086  0,394  

LT 0,094  0,086  -0,008  0,069  0,373  

Nota: Accruals foram calculados por meio da Equação 5. AT é o logaritmo do ativo total; BTD resulta da diferença total 

entre o LAIR e o LT dividida pelo ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do 

período pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP resulta da diferença 

entre a BTD e a BTDT. EM1 é a razão entre o desvio padrão do LOP e o desvio padrão do FCO, ambos divididos pelo AT 

defasado. EM2 resulta da correlação de Spearman a variação nos accruals e a variação no FCO. EM1LT resulta do é a 

razão entre o desvio padrão do LT e o desvio padrão do FCO, ambos divididos pelo AT defasado. FCO é o fluxo de caixa 

operacional dividido pelo AT defasado. IR COR é o imposto de renda corrente dividido pelo AT defasado. IR DIF é o 

imposto de renda diferido do período dividido pelo AT defasado. LAIR é o lucro antes do imposto de renda dividido pelo 

AT defasado. LOP é o lucro operacional dividido pelo AT defasado. LT o lucro tributável derivado do imposto de renda 

do período dividido pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país.  
 

A Tabela 4 evidencia a estatística descritiva dos tipos de BTD. A maior parte da BTD e 

da BTDP é positiva (71.111 e 67.407 observações, respectivamente). Por outro lado, a maior 



 

 

parte da BTDT é negativa (74.860 observações). A maior parte da BTDP positiva pode sugerir 

que a maioria dos ajustes são reconhecidos no lucro contábil, o que pode ser consistente com 

agressividade nos relatórios financeiros. Quanto a BTDT, a maior parte sendo negativa pode 

implicar em gerenciamento tributário com o intuito de adiar o pagamento de impostos pelo 

maior tempo possível (Blaylock, Shevlin, & Wilson, 2012). 

 

Tabela 4 – Estatística Descritiva da BTD – Positiva e Negativa 

Variável Número Observações Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

BTD 

NEG 

          48.105  -0,017  0,018  -0,064  -0,011  0,000  

BTDT           74.860  -0,008  0,013  -0,050  -0,002  0,000  

BTDP           51.809  -0,026  0,028  -0,101  -0,016  0,000  

BTD 

POS 

          71.111  0,038  0,042  0,000  0,022  0,166  

BTDT           44.356  0,019  0,020  0,000  0,011  0,068  

BTDP           67.407  0,044  0,047  0,000  0,027  0,184  

Nota: BTD resulta da diferença total entre o LAIR e o LT dividida pelo ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão 

do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. 

BTDP resulta da diferença entre a BTD e a BTDT. NEG valor negativo da BTD; POS valor positivo da BTD.  
 

A Tabela 5 resume os resultados do modelo especificado na Equação 1 para análise da 

persistência da BTD. A Equação 1 foi estimada para a BTD total (BTD), a temporária (BTDT) 

e a permanente (BTDP), sendo cada uma destas decompostas em positiva (POS), negativa 

(NEG) e amostra total (TOTAL). Para cada uma das estimações os testes de Wald chi2 e de 

AR(1) foram significantes ao nível de 1%, sugerindo adequação dos modelos.  

Tabela 5 – Persistência da BTD – Equação 1 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  + 𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝜖            (1) 

Variável Dependente 
BTD BTDT BTDP 

TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG 

β1 0,426  0,357  0,403  0,168  0,069  0,215  0,320  0,236  0,317  

Estatística z 48,43 28,49 23,18 20,98 5,45 15,3 39,41 19,13 21,59 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α 0,007  0,024  -0,143  0,001  0,017  -0,008  0,008  0,035  -0,023  

Estatística z 39,91  56,35  -83,35  15,48  95,59  -94,69  37,06  73,70  -99,93  

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Wald chi2(3) 2.345  537  812  440   30  234  1.553  366  466  

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações 85.992  50.624  35.368  85.992  33.240  52.752  85.992  48.414  37.578  

Número de grupos 15.340  12.845  10.168  15.340  11.477  13.686  15.340  12.950  11.093  

Número de instrumentos  90   90   86   82   72   74   90   90   88  

Teste AR1 -47,2 -32,9 -24,7 -50,8 -20,9 -24,7 -50,4 -30,2 -25,7 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Nota: TOTAL é BTD total; POS é BTD positiva; NEG é BTD negativa. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo 

ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto 

de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. *** nível de significância a 1%.  
 

Os coeficientes β1 positivos e significantes ao nível de 1% sugerem persistência de todos 

os tipos de BTD (Tabela 5). Os resultados apresentados na Tabela 5 são semelhantes aos 

encontrados por Wahab e Holland (2014), exceto para a BTD temporária (BTDT). De maneira 

inesperada, esses autores não encontraram persistência para esse tipo de BTD. O tamanho da 

amostra e o período de estudo podem ser explicações para essa diferença de resultados. Wahab 

e Holland (2014) analisaram uma amostra de 798 observações para um período de 5 anos, 

enquanto a amostra desta pesquisa é formada por 119.216 observações e um período de 16 anos. 

Além disso, esses autores não observaram as classificações positiva e negativa dos tipos de 

BTD. Porém os resultados desta pesquisa mostram ser relevante a análise do sinal da BTD. Por 

exemplo, os resultados apontam que a BTDP é persistente (coeficiente β1 de 0,320 positivo e 

significante - Tabela 5) e que a maior parte dessa variável é positiva (67.407 - Tabela 4), 



 

 

sugerindo que a maioria dos ajustes são reconhecidos no lucro contábil, o que pode ser 

consistente com agressividade nos relatórios financeiros.  

Wahab e Holland (2014) sugerem a comparação de valores dos coeficientes para 

identificar efeitos mais significativos entre as variáveis. Nessa linha de raciocínio, tem-se que 

a BTDT em todas as subclassificações (TOTAL, POS e NEG), quando comparada com a BTD 

e a BTDP, apresentou menor nível de persistência quando mensurado pelo tamanho do 

coeficiente β1 (o coeficiente β1 da BTDT é menor do que esse coeficiente da BTD e da BTDP).  

Além disso, percebe-se que os coeficientes β1 dos três tipos de BTD nas especificações TOTAL 

e NEG são maiores do que aqueles dos tipos de BTD positiva (POS), sugerindo que a BTD 

total, permanente e temporária positivas são menos persistentes do que aquelas nas 

especificações negativa e a total. Esse resultado está de acordo com o esperado, uma vez que a 

maior parte da BTD temporária é reflexo das escolhas contábeis e do subjetivismo responsável 

presente nas normas societárias (Phillips et al., 2003), o que pode provocar maior variabilidade 

do lucro. Hanlon (2005) também identificou que a BTD positiva está relacionada com a 

variabilidade do lucro contábil, o que pode ser explicado pela flexibilidade presente nas IFRS 

com o objetivo de atingir a representação fidedigna. 

A Tabela 6 revela o efeito da suavização dos resultados contábeis (mensurada por EM1) 

na persistência dos tipos de BTD: total (BTD), temporária (BTDT) e permanente (BTDP). Para 

cada uma das estimações os testes de Wald chi2 e de AR(1) foram significantes ao nível de 1% 

sugerindo adequação dos modelos. Os valores positivos e significantes ao nível de 1% de β1 

para todos os tipos de BTD sugerem que mesmo na presença da suavização do lucro contábil 

todos os tipos de BTD testados nesta pesquisa continuam apresentando persistência.  

Tabela 6 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM1 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀1 + 𝛽3 𝐸𝑀1 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖       (2) 

Variável Dependente  
BTD BTDT BTDP 

TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG 

β1 1,385 1,274 1,473 1,132 0,921 1,241 1,322 1,121 1,474 

Estatística z 37,33 27,87 20,4 33,95 20,18 24,07 38,44 27,24 23,41 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,053 0,074 0,022 0,015 0,020 0,010 0,064 0,083 0,033 

Estatística z 31,98 27,47 13,00 22,31 17,16 13,61 32,26 27,26 14,55 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -3,510 -3,383 -3,961 -8,922 -7,841 -9,600 -4,848 -4,346 -5,535 

Estatística z -40,28 -32,29 -23,31 -44,98 -29,58 -31,59 -44,92 -34,54 -28,09 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α -0,012 -0,009 -0,010 -0,001 0,010 -0,0064 -0,009 0,002 -0,148 

Estatística z -11,50 -4,59 -8,02 -3,23 13,20 -13,380 -7,97 1,10 -8,78 

Sig. *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Wald chi2(3) 1.729 1.319 729 4.380 3.488 2.596 2.570 2.086 1.405 

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações 85.992 50.624 35.368 85.992 33.240 52.752 85.992 48.414 37.578 

Número de grupos 15.340 12.845 10.168 15.340 11.477 13.686 15.340 12.950 11.093 

No. instrumentos 92 92 88 84 74 76 92 92 90 

Teste AR1 -36,6 -26,2 -17,3 -41,9 -21,8 -22,9 -39,9 -26,2 -20,3 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Nota: TOTAL é BTD total; POS é BTD positiva; NEG é BTD negativa. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo 

ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto 

de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. EM1 é uma variável dummy 

com valor 1 para empresas suavizadoras e 0 caso contrário (ver Tabela 2). *** indica significância a 1%.  
 

O coeficiente β2 positivo e significante ao nível de 1% sugere que a suavização de 

resultados afeta positivamente a BTD, ou seja, quanto maior a suavização do lucro contábil 

maior a BTD, a BTDT e a BTDP. Esse resultado sugere que o aumento da BTD pode estar 

relacionado com o gerenciamento de resultados. Essa suavização reduz a persistência dos três 

tipos de BTD conforme o sinal negativo e significante ao nível de 1% do coeficiente β3, o que 



 

 

sugere que a desvinculação entre a contabilidade societária e fiscal pode estar relacionada com 

o gerenciamento de resultados.   

A BTDT, semelhante aos resultados encontrados na Tabela 5, em todas as 

subclassificações (TOTAL, POS e NEG), quando comparada com a BTD e a BTDP, apresentou 

menor nível de persistência quando mensurado pelo tamanho do coeficiente β1. Além disso, a 

persistência da BTDT foi a mais afetada pela suavização de resultados, uma vez que o 

coeficiente β3 de todas as subclassificações dessa variável são maiores (negativamente) do que 

aquelas das variáveis BTD e BTDP.  

Para maior robustez, o modelo especificado na Equação 2 também foi testado com três 

outros critérios para classificação de empresas suavizadoras e não suavizadoras (EM2, EM e 

EM1LT), conforme especificado na Tabela 2. Os resultados para os testes da Equação 2 

utilizando EM2, EM e EM1LT são evidenciados nas Tabelas 7, 8 e 9, respectivamente.  
Tabela 7 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM2 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀2 + 𝛽3 𝐸𝑀2 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖      (2) 

Variável Dependente  
BTD BTDT BTDP 

TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG 

β1 0,879 0,802 0,898 0,629 0,479 0,689 0,776 0,658 0,811 

Estatística z 43,61 31,00 24,14 35,00 18,83 24,11 43,12 27,57 25,94 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,034 0,048 0,014 0,010 0,014 0,007 0,040 0,053 0,020 

Estatística z 34,60 30,87 13,86 23,12 17,78 14,35 33,07 28,73 14,21 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -2,286 -2,231 -2,619 -5,820 -5,111 -6,229 -3,075 -2,837 -3,432 

Estatística z -45,79 -37,03 -28,19 -51,48 -34,00 -35,52 -49,94 -37,92 -33,11 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α -0,001 0,009 -0,012 0,000 0,014 -0,008 0,001 0,021 -0,020 

Estatística z -1,42 10,01 -23,20 0,81 34,78 -35,16 2,15 21,29 -27,86 

Sig.  *** ***  *** *** ** *** *** 

Wald chi2(3) 2.184 1.418 826 3.262 2.322 1.844 2.511 1.698 1.230 

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações 85.992 50.624 35.368 85.992 33.240 52.752 85.992 48.414 37.578 

Número de grupos 15.340 12.845 10.168 15.340 11.477 13.686 15.340 12.950 11.093 

Número de instrumentos 92 92 88 84 74 76 92 92 90 

Teste AR1 -42,1 -29,9 -21,2 -47,6 -21,8 -24,6 -46,1 -28,9 -23,6 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Nota: TOTAL é BTD total; POS é BTD positiva; NEG é BTD negativa. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo 

ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto 

de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. EM2 é uma variável dummy 

com valor 1 para empresas suavizadoras e 0 caso contrário (Tabela 2). *** indica a significância a 1%.  
 

Os resultados dos testes da Equação 2 para EM2, EM e EM1LT, apresentados nas 

Tabelas 7, 8 e 9, são semelhantes aqueles encontrados para EM1 (Tabela 6), sugerindo que, 

independente da métrica utilizada para mensurar a suavização de resultados, a suavização tanto 

do lucro contábil (EM1, EM2 e EM) quanto do lucro tributável (EM1LT) reduzem a 

persistência da BTD (coeficiente β3 negativo e significante ao nível de 1%), o que permite não 

rejeitar a hipótese H1.   
 

  



 

 

Tabela 8 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀 + 𝛽3 𝐸𝑀 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖  (2) 

Variável Dependente 
BTD BTDT BTDP 

TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG 

β1 0,663 0,595 0,649 0,407 0,278 0,461 0,562 0,460 0,579 

Estatística z 46,37 30,85 24,72 32,05 14,49 21,97 43,57 25,80 25,56 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,026 0,036 0,012 0,007 0,010 0,005 0,031 0,040 0,017 

Estatística z 31,00 27,26 12,66 19,07 14,01 12,22 29,58 25,49 13,08 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -1,762 -1,733 -2,001 -4,492 -3,881 -4,901 -2,402 -2,213 -2,691 

Estatística z -43,64 -35,31 -26,89 -50,36 -32,18 -35,30 -47,42 -36,59 -31,67 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α 0,003 0,017 -0,014 0,007 0,016 -0,008 0,004 0,027 -0,022 

Estatística z 9,80 23,59 -36,57 5,53 51,38 -49,91 12,00 37,80 -41,93 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Wald chi2(3) 2.358 1.277 781 2.678 1.617 1.445 2.410 1.366 1.031 

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações 85.992 50.624 35.368 85.992 33.240 52.752 85.992 48.414 37.578 

Número de grupos 15.340 12.845 10.168 15.340 11.477 13.686 15.340 12.950 11.093 

No. instrumentos 92 92 88 84 74 76 92 92 90 

Teste AR1 -44,3 -30,9 -22,8 -49,0 -21,8 -24,7 -48,1 -29,4 -24,7 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Nota: TOTAL é BTD total; POS é BTD positiva; NEG é BTD negativa. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo 

ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto 

de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. EM é uma variável dummy com 

valor 1 para empresas suavizadoras e 0 caso contrário (Tabela 2). *** indica significância a 1%. 

Além disso, semelhante aos resultados encontrados na Tabela 6, a BTDT, em todas as 

subclassificações (TOTAL, POS e NEG), Tabelas 7, 8 e 9, quando comparada com a BTD e a 

BTDP, apresentou menor nível de persistência quando mensurado pelo tamanho do coeficiente 

β1. Ademais, a persistência da BTDT foi a mais afetada pela suavização de resultados, uma vez 

que o coeficiente β3 de todas as subclassificações dessa variável são maiores (negativamente) 

do que aquelas das variáveis BTD e BTDP.  

Os coeficientes β3 estimados na Tabela 9 são inferiores (negativamente) àqueles 

mensurados na Tabela 6, sugerindo que a suavização do lucro contábil reduz a persistência da 

BTD em uma proporção superior à suavização do lucro tributável, corroborando com a hipótese 

H2. Esse resultado pode ser percebido ao se comparar o tamanho dos coeficientes β3 da Tabela 

6 com aqueles estimados na equação da Tabela 9. Para esta análise será utilizado o índice EM1 

pela possibilidade de comparação da suavização do lucro contábil e do lucro tributável na 

mesma métrica. Esses resultados podem sinalizar maior gerenciamento contábil em detrimento 

do gerenciamento fiscal, implicando novamente em escolhas contábeis e maior flexibilidade 

das IFRS podendo estar sendo usadas de maneira discricionária para suavização dos resultados.  
  



 

 

Tabela 9 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM1LT 

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀1𝐿𝑇 + 𝛽3 𝐸𝑀1𝐿𝑇 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖  (2) 

Variável Dependente 
BTD BTDT BTDP 

TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG TOTAL POS NEG 

β1 1,207 1,266 0,956 0,819 0,603 0,945 1,018 1,008 0,865 

Estatística z 35,32 24,90 21,64 33,74 18,61 24,12 36,92 24,15 23,86 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,044 0,068 0,019 0,011 0,014 0,009 0,049 0,071 0,026 

Estatística z 30,56 24,71 15,12 19,86 14,19 13,44 30,73 24,43 16,34 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -2,969 -3,259 -2,683 -6,971 -5,896 -7,766 -3,759 -3,878 -3,579 

Estatística z -37,24 -28,22 -25,05 -47,60 -31,08 -33,66 -43,22 -30,50 -30,83 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α -0,005 -0,002 -0,015 -0,000 0,014 -0,008 -0,001 0,012 -0,022 

Estatística z -5,81 -1,36 -17,60 -1,37 21,74 -16,93 -1,15 6,60 -20,75 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Wald chi2(3) 1.451 993 719 4.012 3.034 2.541 2.146 1.626 1.328 

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações 85.992 50.624 35.368 85.992 33.240 52.752 85.992 48.414 37.578 

Número de grupos 15.340 12.845 10.168 15.340 11.477 13.686 15.340 12.950 11.093 

No. instrumentos 92 92 88 84 74 76 92 92 90 

Teste AR1 -39,9 -26,6 -19,9 -44,5 -21,7 -23,0 -43,6 -25,9 -22,7 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Note: TOTAL é BTD total; POS é BTD positiva; NEG é BTD negativa. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo 

ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto 

de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. EM1LT é uma variável dummy 

com valor 1 para empresas suavizadoras e 0 caso contrário (Tabela 2). *** indica significância a 1%.  
 

Nas Tabelas 10 e 11 são apresentados os testes para a Equação 2 segregados por sistema 

legal (common law e code law) e antes e depois da adoção das IFRS. Novamente, será utilizado 

o índice EM1 para análise pela possibilidade de comparação da suavização do lucro contábil e 

do lucro tributável na mesma métrica. Os resultados para os coeficientes β1, β2 e β3 evidenciados 

nas Tabelas 10 e 11 são semelhantes aos apresentados nas Tabelas 6 e 9, o que sugere 

persistência dos três tipos de BTD (coeficientes β1 positivos e significantes a 1%) e que a 

suavização do lucro contábil e do lucro tributável (coeficientes β3 negativos e significantes a 

1%) reduzem a persistência dos três tipos de BTD.  

O coeficiente β1 dos três tipos de BTD é maior para a amostra de países origem code 

law (CL) quando comparados com aqueles common law (CM), sugerindo que a BTD é mais 

persistente nos países de origem legalista (Tabelas 10 e 11). Além disso, o efeito negativo da 

suavização do resultado contábil (Tabela 10) e do resultado fiscal (Tabela 11) na persistência 

da BTD é mais pronunciado nos países de origem CL quando comparados os coeficientes β3 

desses países com aqueles dos grupos CM. Ou seja, a suavização do resultado contábil e do 

resultado fiscal reduz mais a persistência dos tipos de BTD nos países legalistas. Esses 

resultados podem sugerir que os gestores de países legalistas usem mais a suavização de 

resultados por razões oportunistas, enquanto os gestores de países CM usem mais a suavização 

de resultados para transmitir informações privadas sobre resultados futuros, conforme já 

exposto por Cahan et al. (2008). Ademais, a redução mais pronunciada da persistência da BTD 

com a suavização de resultados em países de origem CL pode revelar que os gestores desses 

países estão suavizando impactos relevantes para o valor da empresa, o que pode reduzir a 

qualidade das informações contábeis (ver Dechow & Scharand, 2004). Além disso, os países 

de origem CL tem um histórico de menor enforcement em relação aos países CM, o que também 

pode explicar os resultados desta pesquisa.  

Tabela 10 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM1 por IFRS e por Sistema Legal  

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 +  𝛽2 𝐸𝑀1 + 𝛽3 𝐸𝑀1 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖  (2) 
BTD BTDT BTDP 



 

 

Variável 

Dependente  

Sistema Legal IFRS Sistema Legal IFRS Sistema Legal IFRS 

CL CM Pré Pós CL CM Pré Pós CL CM Pré Pós 

β1  1,605   1,175   1,401   1,180  1,335  1,026  1,062   1,202  1,564  1,130   1,318  1,210  

Estatística z 26,22 25,92 32,12 18,24 20,64 26,88 26,63 20,71 26,8 27,42 32,48 20,27 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,051 0,055 0,057 0,039 0,013  0,018  0,014 0,017 0,068  0,061  0,068 0,050 

Estatística z 23,55 21,51 27,54 15,84 16,25 15,65 18,95 11,54 24,47 20,78 28,08 15,56 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -4,014 -3,021 -3,449 -3,349 -10,353  -8,113  -8,506 -9,341 -5,586  -4,250  -4,711 -4,803 

Estatística z -28,05 -28,12 -33,87 -21,86 -27,12 -35,37 -35,94 -27,05 -30,76 -32,55 -37,19 -25,48 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α -0,01 -0,01 - 0,145  -0,004  -0,001  -0,001  -0,001  -0,003 -0,009  -0,009  -0,012  -0,002  

Estatística z -7,47 -6,84 -10,95  -2,81  -1,12 -1,44 -1,43  -3,100  -5,74 -5,10 -8,36  -1,01  

Sig. *** *** *** ***      *** *** *** ***  
Wald chi2(3) 882  810  1.189  704  2.426  2.131  2.895  1.582  1.299  1.255  1.641  1.190  

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações  51.772   34.220   62.124   23.868   51.772   34.220   62.124   23.868   51.772   34.220   62.124   23.868  

Número de grupos  9.066   6.274   12.100   5.199   9.066   6.274   12.100   5.199   9.066   6.274   12.100   5.199  

No. Instrumentos  92   92   92   77   72   84   84    64   92   92   92   77  

Teste AR1 -26,3 -25,4 -31,1 -19,3 -27,3 -32,0 -33,9 -25,3 -28,24 -28,3 -32,6 -23,1 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Nota: CL é code law; CM é common law. Pré é o período anterior à adoção das IFRS; PÓS é o período posterior à adoção das 

IFRS; BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo ativo total (AT) defasado. BTDT resulta da divisão do imposto de 

renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país, dividida pelo AT defasado. BTDP é a 

diferença entre a BTD e a BTDT. EM1 é uma variável dummy com valor 1 para empresas suavizadoras e 0 caso contrário 

(Tabela 2). *** indica a significância a 1%. 
 

Ressalta-se que os coeficientes β3 estimados na Tabela 10 são maiores (negativamente) 

do que aqueles mensurados na Tabela 11, sugerindo que a suavização do lucro contábil reduz 

a persistência da BTD em uma proporção superior à suavização do lucro tributável. Mais uma 

vez, as escolhas contábeis e o subjetivismo inerente ao processo de representação fidedigna, 

proposto pelas IFRS, podem explicar o maior impacto da suavização do lucro contábil na 

persistência da BTD. Infere-se também que o enforcement dos órgãos reguladores fiscais pode 

ser um fator explicativo desses resultados.  

Quanto à adoção das IFRS (no modelo com a suavização do lucro tributável - Tabela11), 

tem-se que o coeficiente β1 é menor após a adoção dessas normas para os todos os tipos de 

BTD. Esses resultados sugerem que a persistência dos três tipos de BTD reduziu após a adoção 

das IFRS. Além disso, o efeito da suavização do lucro tributável (Tabela 11) na persistência 

dos três tipos de BTD é menor após a adoção das IFRS quando comparados os coeficientes β3. 

Ou seja, os coeficientes β3 apresentados na Tabela 11 são menores (negativamente) após a 

adoção das IFRS, sugerindo que a suavização de resultados após a adoção das IFRS reduziu a 

persistência dos tipos de BTD numa proporção menor do que antes da adoção das IFRS. O 

menor impacto da suavização do resultado fiscal, na persistência da BTD após a adoção das 

IFRS pode ser decorrente de uma maior rigidez e fiscalização dos órgãos reguladores fiscais 

após a adoção dessas normas. A adoção das IFRS gera uma preocupação nos órgãos reguladores 

e fiscalizadores, fato que pode gerar uma aumento do enforcement e, consequentemente, uma 

redução no gerenciamento fiscal.  
  



 

 

Tabela 11 – Persistência da BTD – Equação 2 – EM1LT por IFRS e por Sistema Legal  

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = ∝  +𝛽1 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐸𝑀1𝐿𝑇 + 𝛽3 𝐸𝑀1𝐿𝑇 ∗ 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡−1 + 𝜖    (2) 

Variável 

Dependente 

BTD BTDT BTDP 

Sistema Legal IFRS Sistema Legal IFRS Sistema Legal IFRS 

CL CM Pré Pós CL CM Pré Pós CL CM Pré Pós 

β1 1,336  1,057  1,352  0,777  0,862  0,791  0,826  0,756  1,130  0,907  1,125  0,721  

Estatística z 25,08  24,47  29,64  18,32  21,52  26,04  26,08  20,73  25,95  26,14  30,49  19,72  

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β2 0,038 0,050 0,052 0,026 0,009 0,149 0,111 0,012 0,048 0,052 0,057 0,033 

Estatística z 21,37 21,67 26,96 14,60 13,72 14,40 16,96 10,19 22,69 20,67 27,62 13,81 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

β3 -3,271 -2,617 -3,232 -2,326 -7,516 -6,606 -7,028 -6,588 -4,081 -3,421 -3,981 -3,196 

Estatística z -26,26 -25,90 -30,63 -22,74 -31,54 -35,51 -36,81 -29,48 -29,90 -30,95 -34,38 -26,92 

Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

α -0,001 -0,006 -0,009 0,002 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,001 -0,002 -0,004 0,003 

Estatística z -1,43 -4,46 -7,67 1,54 -0,40 0,08 -0,19 -1,74 0,67 -1,66 -3,65 2,37 

Sig.   *** ***  ***    *   * *** ** 

Wald chi2(3) 725 697 999 617 2.265 1.900 2.694 1.335 1.065 1.061 1.357 1.026 

Prob>chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações  51.772   34.220   62.124   23.868   51.772   34.220   62.124   23.868   51.772   34.220   62.124   23.868  

Número de grupos  9.066   6.274   12.100   5.199   9.066   6.274   12.100   5.199   9.066   6.274   12.100   5.199  

No. instrumentos  92   92   92   77   72   84   84   64   92   92   92   77  

Teste AR1 -29,2 -27,4 -33,3 -21,7 -30,14 -33,2 -35,3 -27,4 -31,5 -30,4 -35,4 -25,1 

Prob>z *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Note: CL é code law; CM é common law. BTD é a diferença entre o LAIR e o LT dividida pelo ativo total (AT) defasado. 

BTDT resulta da divisão do imposto de renda diferido do período pela alíquota máxima de imposto de renda de cada país, 

dividida pelo AT defasado. BTDP é a diferença entre a BTD e a BTDT. EM1LT é uma variável dummy com valor 1 para 

empresas suavizadoras e 0 caso contrário (Tabela 2). ***, ** e * indica a significância a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
 

Por outro lado, a persistência da BTD temporária (BTDT) aumentou após a adoção das 

IFRS no modelo com a suavização do lucro contábil (coeficiente β1 - Tabela 10). E, ainda, a 

suavização do lucro contábil reduziu a persistência da BTDT e da BTDP de maneira mais 

pronunciada após a adoção das IFRS (coeficiente β3 maior negativamente após a adoção). Esse 

resultado pode sugerir que o aumento da persistência da BTDT após a adoção das IFRS pode 

ser decorrente da suavização do lucro contábil, o que pode ser explicado pelo aumento das 

escolhas contábeis e pela maior flexibilidade de reconhecimento e mensuração dos eventos 

contábeis permitida pelas IFRS com o objetivo de aumentar a representação fidedigna.  

O modelo da Equação 2 foi estimado também para avaliar se os resultados são estáveis 

entre os setores. Os testes por setor foram realizados para a BTD, a BTDT e a BTDP e para os 

indicadores EM1, EM2, EM e EM1LT. O coeficiente para a BTD defasada (β1) é positivo e 

significante ao nível de 1% para todos os setores e para os três tipos de BTD. Esses resultados 

sugerem que independente da métrica utilizada para classificação das empresas em 

suavizadoras e não suavizadoras, a suavização de resultados contábeis e fiscais reduz a 

persistência de todos os tipos de BTD em todos os setores de atividade analisados neste estudo. 

O coeficiente β3 é negativo e significante ao nível de 1% para todos os setores, ou seja, a 

suavização de resultados reduz a persistência dos três tipos de BTD. Ressalta-se que a análise 

por setor é relevante devido ao grau de suavização de resultados variar entre os setores. Os 

setores em que a suavização de resultados reduziu mais a persistência da BTD foram o 

Telecomunicações e o Industrial (coeficiente β3 de -3,799 e -3,648) e os setores de menor 

impacto foram o de Energia e o de Telecomunicações (coeficiente β3 de -2,518 e -3,162, 

respectivamente). Percebe-se que os setores regulados apresentaram menor nível de impacto da 

suavização de resultados na persistência da BTD, sugerindo que a regulação e o enforcement 

podem atuar positivamente na redução da suavização e no aumento da persistência da BTD.  



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo é, de maneira pioneira, investigar a relação entre a suavização 

do lucro contábil e do lucro tributável e a persistência dos três tipos de BTD (total, temporária 

e permanente) usando uma amostra de empresas de 51 países (119.216 observações) do período 

de 2000 a 2015. 

Os resultados desta pesquisa sugerem que os três tipos de BTD apresentaram 

persistência no horizonte temporal de estudo, inclusive, nas análises individuais por setor, por 

período pré e pós adoção das IFRS e por grupo de empresas de países de origem code law e 

common law, o que sugere robustez dos resultados desta pesquisa. Adicionalmente, os 

resultados sugerem redução da persistência da BTD após a adoção das IFRS o que pode ser 

decorrente do volume de escolhas contábeis permitidas por essas normas.  

Os resultados também indicam que a suavização tanto do resultado contábil quanto do 

resultado fiscal reduzem a persistência de todos os tipos de BTD, inclusive considerando a 

análise por setor, por sistema legal e por período pré e pós adoção das IFRS. Destaca-se que o 

impacto da suavização do lucro contábil na persistência da BTD é mais proeminente do que o 

impacto da suavização do lucro tributável. Esse resultado ressalta novamente a possibilidade 

de maior gerenciamento do resultado contábil em comparação com o tributável, o que pode ser 

decorrente da maior flexibilidade de reconhecimento e mensuração dos eventos econômicos na 

contabilidade societária decorrente do objetivo representação fidedigna das IFRS e também de 

maior enforcement das normas fiscais.  

Além disso, o efeito negativo da suavização do resultado contábil e do resultado fiscal 

na persistência da BTD é mais pronunciado nos países de origem code law quando com aqueles 

dos grupos common law. Esses resultados podem sugerir que os gestores de países legalistas 

usem mais a suavização de resultados por razões oportunistas, o que pode reduzir a qualidade 

das informações contábeis nesses países. O histórico de menor enforcement nesses países pode 

também explicar os resultados desta pesquisa.  

As evidências deste estudo ressaltam que a persistência da BTD varia entre os setores 

de atividade e que a persistência da BTD nos setores regulados sofre menos impacto da 

suavização de resultados contábil e fiscal. Percebe-se que o grau de persistência da BTD é 

dependente da origem das companhias (de países legalistas ou não legalistas), do grau de 

enforcement, das escolhas contábeis e do setor de atividade da companhia.  

A estrapolação do lucro tributável do imposto de renda corrente dividido pela alíquota 

fiscal máxima de cada país representa uma limitação desse estudo. Entretanto, esta limitação é 

necessária uma vez que o lucro tributável não é amplamente divulgado nos relatórios contábeis. 

Outra limitação é a escolha da métrica para mensuração da suavização de resultados. Para 

superar essa limitação foram testadas várias métricas de suavização de resultados. 
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