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RESUMO 

Empresas maiores pagam proporcionalmente mais tributos que empresas menores? À luz da 

Hipótese dos Custos Políticos, empresas maiores são mais visadas pelo governo, criando 

obstáculos a um planejamento que reduza a carga tributária. Por outro lado, segundo a Teoria 

da Regulação, essas possuem recursos para influenciar o regulador de modo que consigam 

isenções e reduções de alíquotas tributárias. O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre 

tamanho da firma e carga tributária a partir de dados coletados das Demonstrações de Valor 

Adicionado (DVA). Com isso é possível tanto fazer a análise tradicional, utilizando os 

tributos sobre o lucro, quanto incluir tributos indiretos, a cargo de governos locais, 

possivelmente mais suscetíveis à influência das empresas. A amostra da pesquisa 

compreendeu o período de 2011 a 2015 e contou com 1,039 observações empresa/ano de um 

total de 220 companhias de capital aberto listadas na Bovespa. Foram utilizados modelos de 

dados em painel empilhados, com erros-padrão robustos com agrupamento no nível do 

indivíduo. Os resultados sugerem uma relação negativa entre tamanho e carga tributária total 

das firmas. Em contrapartida, não foram encontrados resultados significativos para a relação 

entre o tamanho e os tributos incidentes sobre o lucro. Ou seja, aparentemente os tributos 

diretos incidentes sobre o lucro, os quais a competência recai exclusivamente sobre o governo 

federal, são menos suscetíveis a influência política em relação aos demais cuja competência 

abrange todos os demais entes. Cabe destacar também evidências nos resultados que apontam 

por uma relação negativa entre lucratividade e contribuição tributária, quer em sentido amplo, 

quer restrita ao ETR.  
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1 INTRODUÇÃO 

Empresas maiores pagam proporcionalmente mais tributos que empresas menores? 

Parte da literatura mostra evidências que sim. Zimmerman (1983) argumenta que empresas 

americanas maiores pagam mais tributos devido à exposição ao governo e ao publico em 

geral. Com efeito, essas firmas são menos propensas a contornar suas responsabilidades 

fiscais. Zimmerman (1983) atribui essa questão ao denominado “Custo Político” e afirma que 

esse custo é refletido no Effective Tax Return (ETR) das empresas. À luz da Hipótese dos 

Custos Políticos, as empresas maiores e mais bem sucedidas são mais visadas e por isso são 

vítimas de ações de regulação e transferência de bem-estar (WATTS, ZIMMERMAN, 1986). 

Kim e Limpaphayom (1998) questionam que, embora a relação entre o tamanho das 

empresas e o ETR tenha recebido um considerável interesse, a hipótese de custo político tem 

se mostrado difícil de ser testada, sobretudo pela sensibilidade dos resultados às diferentes 

metodologias adotadas. Dessa forma, é possível encontrar resultados que defendem tanto uma 

relação positiva, como negativa ou inexistente entre as variáveis supramencionadas. 

Por outro lado, a Teoria da Regulação, ligada às Ciências Econômicas, propõe que 

empresas maiores possuem recursos para influenciar o regulador e, dessa maneira, conseguem 

benefícios que maximizam seu próprio bem-estar (STIGLER, 1971; POSNER, 1974; 

PELTZMAN, 1976; BECKER, 1983). 

No Brasil, há trabalhos que atestaram a presença de influência política na alocação de 

recursos por bancos públicos (CLAESSENS, FEIJEN, LAEVEN, 2008; CARVALHO, 2014). 

Também é recorrente no noticiário casos de corrupção e lobbying envolvendo empresas em 

busca de vantagens – fiscais ou não – por meio de políticos. Como exemplos, recentemente 

foi deflagrada a operação Zelotes, um dos maiores esquemas de desvio fiscal já registrado no 

país. De acordo com o Jornal Folha de São Paulo (2015), suspeita-se que quadrilhas atuaram, 

por meio de lobistas, em aprovações de leis para isenção tributária e reversão de multas 

através de corrupção de membros de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 

Outro feito trata-se da condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 

ressarcir valores de benefícios fiscais (PORTAL G1, 2016). 

Nesses casos, por exemplo, as investigações pairam sobre tributos como Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Aparentemente, são tributos que despertam uma menor atenção da sociedade, 

possivelmente por serem utilizados como forma de incentivo ao desenvolvimento e 

produtividade quando de maneira oportuna, ao contrário de Imposto de Renda cuja finalidade 

é estritamente fiscal. 

Dessa forma, pode-se supor que isenções e subsídios concedidos pelo governo a 

determinada empresa ou setor trazem algum tipo de vantagem, quer pela possível redução dos 

preços praticados no mercado (consequentemente aumento de vendas), quer pelo possível 

aumento das margens de lucros, daí o interesse recorrente das empresas em busca de 

incentivos, por vezes de modo ilegal. Frisa-se que há casos que tais benefícios são concedidos 

com o intuito principal de regular ou incentivar o mercado, tendo a arrecadação tributária 

como finalidade secundária. 

Por isso, a pergunta é retórica: empresas maiores, nesse cenário, pagam realmente 

mais impostos? Ou de modo diferente do pressuposto pela Teoria dos Custos Políticos, que 

parte da análise exclusivamente dos impostos incidentes sobre o lucro, ocorrem pressões 

externas capazes de refuta-la, sobretudo devido às demais espécies tributárias? É o que este 

trabalho se propõe a responder. 

Para identificar os valores recolhidos, utilizar-se-á a Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA), cuja divulgação é obrigatória (Lei nº 11.638, de 2007). Pouco explorada, 
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a DVA é a única demonstração contábil que fornece a contribuição efetiva das companhias 

com relação a todos os tributos recolhidos pelas firmas, sob o regime de competência. 

Assim, o objetivo principal é avaliar se a relação entre tamanho e nível de tributação – 

ora mensurada a partir da ETR, ora, a partir da DVA – é positiva (Hipótese do Custo 

Político), ou negativa (Teoria da Regulação). 

Os objetivos secundários são: (i) verificar se os resultados a partir da análise dos 

tributos incidentes sobre o lucro (extraídos da DRE) condizem com a carga tributária entregue 

pela companhia (evidenciada na DVA); e (ii) o efeito do endividamento, da lucratividade, da 

intensidade de estoque e capital para os tributos despendidos pelas firmas. O presente estudo 

busca, assim, contribuir para a investigação da relação entre tamanho da empresa e carga 

tributária efetiva, levando em conta os tributos indiretos, para avaliar se a hipótese de custo 

político ou a teoria da regulação seria mais relevante para definir essa relação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A Hipótese do Custo Político 

Jensen e Meckling (1978) mencionam que empresas maiores incorrem em maiores 

custos devido ao maior escrutínio por parte do governo. Nesse sentido, Zimmerman (1983) 

formula a Hipótese dos Custos Políticos e sugere que empresas maiores incorrem em custos 

políticos mais elevados, sendo assim submetidas a maiores regulações e transferências de 

riqueza. Esses custos políticos estariam refletidos em uma maior Effective Tax Rate (ETR), 

neste caso, medida pela razão entre os tributos sobre o lucro e o Fluxo de Caixa Operacional1. 

Em sua pesquisa, Zimmerman (1983) encontrou que as 50 maiores empresas americanas de 

sua amostra possuíam maiores ETRs comparada às demais. Kim e Limpaphayom (1998) 

alertam, entretanto, sobre os resultados inconsistentes com a relação positiva entre ETR e 

tamanho na literatura.  

Em contraponto, Salamon e Siegfried (1977) argumentam que firmas maiores 

possuem maior poderio econômico e político em relação às pequenas, o que afastaria uma 

maior tributação. No mesmo sentido, Porcano (1986) encontra uma relação inversa entre 

tamanho da firma e tributação. 

Nos mercados emergentes, pesquisas empíricas foram desenvolvidas nos últimos anos 

a fim de investigar o efeito dos custos políticos na carga tributária das empresas. Kim e 

Limpaphayom (1998) investigaram a relação de custos políticos – sob a perspectiva do ETR – 

em Hong Kong, Coreia do Sul, Malásia, Taiwan e Tailândia. Os resultados apontam para – a 

contrario sensu do preconizado pela Hipótese dos Custos Políticos – uma relação negativa 

entre tamanho da firma e ETR. Entretanto, os autores salientam que os resultados são 

sensíveis em relação à escolha da mensuração da ETR e ao período de estudo, o que pode ser 

um dos motivadores para os diferentes resultados encontrados na literatura. Por fim, 

constataram que a lucratividade também é fator relevante para explicar a ETR. 

No Brasil, Lopes (2012), através de análise cross section, encontrou evidências de que, 

de maneira geral, quanto maior uma empresa, menor sua alíquota tributária efetiva, no 

período entre 2006 e 2011. Por outro lado, as empresas listadas em bolsa e de controle estatal 

incorreram em uma maior ETR, o que vai ao encontro da Hipótese dos Custos Políticos 

considerando-se que também são suscetíveis a um maior monitoramento. 

Pelo menos no que tange aos países de menor economia, os resultados levantam 

suspeitas de que há uma espécie de subversão dos Custos Políticos, que, em tese, se aproxima 

mais com a Teoria da Regulação, apresentada na próxima seção. 

                                                           
1 Tradução livre para Operating cashflow (ZIMMERMAN, 1983). 
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Grupta e Newberry (1997) chamam atenção para a limitação fundamental de grande 

parte desses estudos: tendem a examinar a relação entre ETR e Tamanho da Firma em uma 

estrutura de duas variáveis, o que potencialmente cria um problema de variáveis omitidas. Os 

autores reforçam que o problema decorre de variações do ETR não explicadas por esses 

trabalhos, como as diferenças de estrutura de capital, financiamento, composição de ativos das 

empresas e lucratividade. 

As decisões de financiamento e de investimento das empresas impactam em suas 

ETRs na medida em que o código tributário concede um tratamento diferenciado às decisões 

de estrutura de capital e da composição de ativos (GRUPTA; NEWBERRY, 1997). 

À luz da Teoria do tradeoff, a estrutura de capital da firma é afetada pelos níveis de 

tributação sobre o lucro, sobretudo pela vantagem tributária advinda do endividamento. 

Pohlmann e Iudícibus (2010) encontraram relação positiva entre o nível de tributação do lucro 

e o grau de endividamento utilizando valores médios para as 500 maiores empresas entre 

2001 e 2003 no Brasil. Adicionalmente, outros trabalhos internacionais obtiveram resultados 

no mesmo sentido (HARWOOD; MANZON, 2000; MILLS; NEWBERRY, 2004). 

Aparentemente, em termos fiscais, o endividamento é benéfico até certo ponto e, na maioria 

das vezes, as empresas não o aproveitam. 

Da mesma forma, a composição de ativos de uma empresa impacta seu ETR ao 

considerar os benefícios fiscais previstos para o investimento de capital (GRUPTA, 

NEWBERRY, 1997). O código tributário vigente, por exemplo, permite que os contribuintes 

utilizem a sistemática da depreciação acelerada incentivada (Leis 11.051/2004; 11.727/2008; 

11.774/2008; 12.788/2013; etc). 

 

2.2. Teoria da Regulação 

Stone (1982) define regulação como imposição estatal que limita a discricionariedade 

dos agentes e das organizações, a qual é suportada pela ameaça de punição e poder coercitivo 

do próprio estado.  De acordo com Viscusi et al. (2005), o primeiro estágio da regulação 

encontra-se no próprio processo legislativo. Como a regulação restringe as decisões das 

firmas, consequentemente exercendo influencia tanto sobre os seus lucros como sobre a 

riqueza dos consumidores, gera-se uma disputa entre as partes (e outras eventualmente 

envolvidas) para influenciar o governo em favor da maximização de seus próprios interesses.  

Frisa-se a forma com que cada um pode exercer influência sobre os legisladores. 

Enquanto os consumidores entregam o voto, as empresas detêm o capital. Por conseguinte, o 

poder econômico traduz-se em influência política e os benefícios trazidos são proporcionais 

aos tamanhos das firmas (VILLAN, CAMILO, 2015).   

Desta maneira, a regulação não estaria tão somente vinculada ao bem-estar comum, 

mas sim suscetível aos interesses dos grupos que exercem maior influência sobre o regulador 

(VISCUSI et al., 2005). Essa ideia é evidenciada a partir da chamada Teoria dos Grupos de 

Interesses, introduzida por Stigler (1971) e posteriormente desenvolvida por Posner (1974), 

Peltzman (1976) e Becker (1983). 

A análise de Stigler (1971) parte de duas premissas: (i) o estado é dotado de poder 

coercitivo, de tal forma que os diferentes grupos podem convencê-lo de utilizar deste poder 

para beneficiar seus próprios interesses; (ii) os agentes são racionais e por isso sempre agem 

para maximizar suas utilidades. Esses dois pressupostos resultam na hipótese de que a 

regulação é demandada pelos interesses dos grupos interessados em maximizar seus lucros.  

Peltzman (1976) delineia três elementos cruciais a respeito da regulação. Primeiro, a 

legislação regulatória redistribui a riqueza. Segundo, o comportamento dos legisladores é 
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conduzido pelo desejo de permanecer nos gabinetes, o que implica no desejo de apoio 

político. Terceiro, os grupos de interesse oferecem apoio politico em troca de leis favoráveis.  

Em trabalho seminal, Salamon e Siegfried (1977) relacionaram a capacidade de 

minimização da tributação das firmas americanas a partir de cinco aspectos estruturais 

econômicos: tamanho da firma, tamanho do setor, concentração de mercado, lucratividade e 

concentração geográfica. Os autores encontraram relações positivas entre o tamanho das 

firmas e o sucesso em evitar impostos federais de renda e estaduais de consumo nos Estados 

Unidos. 

Na medida em que o poder político se reflete em resultados reais, pode-se dizer, sob 

essa perspectiva, que o tamanho maior da firma parece produzir maior poder político. 

Entretanto, o mesmo não se pode dizer sobre o tamanho da indústria (setor). Setores grandes 

resultam em maior competitividade e, consequentemente, um maior número de empresas e 

menor concentração de capital. Destarte, empresas inseridas nestes setores são menos 

propensas a influenciar o regulador (OSLON, 1965; SALAMON, SIEGFRIED, 1977). 

 

2.3. Princípio da Capacidade Contributiva 

Pela Constituição Federal, a tributação deve se guiar pelo Princípio da Capacidade 

Contributiva, como segue:  
"Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente 

para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 

individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte” (art. 145, §1, CF 88). 

 

Apesar de a Constituição Federal ter previsto a aplicação do princípio em tela 

aparentemente somente aos impostos, há jurisprudência no STF2 no sentido de que nada 

impede sua aplicação às outras espécies tributárias. 

Em tese, o Sistema Tributário representa meio pelo qual os entes podem promover 

distribuição de justiça e renda, com a retirada daqueles mais capacitados para a disseminação 

entre os menos. 

Em consonância com esse princípio, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – 

competência concernente à União –, em regra, incide à alíquota de 15% (quinze por cento) 

sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 

20.000,00 ao mês. 

De acordo com Dos Santos et al. (2013), a estrutura tributária geralmente estabelece 

associação direta entre os tributos incidentes sobre o lucro e a capacidade contributiva das 

firmas, em regra estimada pela receita absoluta. Admitindo-se que empresas maiores 

arrecadam mais, é possível estabelecer tal relação também ao tamanho das firmas, como 

levantado pela Hipótese dos Custos Políticos. 

Postos de lado pela literatura, existem outros tributos pertencentes às atividades das 

companhias além dos incidentes sobre o lucro, como o Imposto de Produto Industrializado 

(IPI), o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço 

(ISS) – de responsabilidade da União, Estados e Munícipios, respectivamente. Esses podem 

ser associados também à capacidade contributiva das companhias, porém de forma reversa. 

Enquanto o IRPJ e CSLL são custeados diretamente pelas firmas, os demais, em regra, são 

transferidos aos consumidores finais, embora a responsabilidade de recolhimento pertença às 

companhias. Não obstante, podem existir pressões e forças políticas para que se diminua a 

                                                           
2 RE 406.955 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-10-2011. 
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carga sobre esses impostos, o que, em tese, traria vantagem às empresas, quer pelo aumento 

de venda por um menor preço, quer pela maior margem de lucro, por exemplo. 

 

2.4. Demonstração de Valor Adicionado – DVA 

A Demonstração de Valor Adicionado (DVA) tem por finalidade evidenciar a riqueza 

gerada por determinada entidade e sua distribuição durante determinado período de tempo 

(CPC 09). Riahi-Belkaoui (1992) define Valor Adicionado como o bem-estar gerado pela 

produtividade da utilização dos recursos das firmas antes da alocação entre acionistas, 

credores, trabalhadores e governo, ou seja, o retorno de cada um desses agentes sobre as 

empresas.  

A lógica por trás da DVA tem origem na Economia, de modo a integrar Contabilidade 

Financeira com Contabilidade Macroeconômica. Nesse sentido, a DVA busca apresentar a 

parcela da contribuição da entidade na formação do Produto Interno Bruto (PIB) – excluídos 

os valores que representam dupla contagem. Entretanto, é importante ressaltar que existem 

diferenças temporais entre os modelos econômicos e contábeis devido ao regime de 

competência adotado neste (CPC 09).  

A elaboração e a apresentação da DVA, em muito, partem de dados extraídos da DRE, 

porém com esta não se confunde. Indícibus et al. (2010) destacam que enquanto a DRE e 

outras demonstrações objetivam a evidenciação do lucro sob a perspectiva dos acionistas, a 

DVA enfoca em para a geração de riquezas e sua respectiva distribuição pelos fatores de 

produção (capital e trabalho) e ao governo (tributos). 

Indícibus et al. (2010) ressaltam que as informações contidas na DVA são úteis para 

entender a relação entre a empresa e a sociedade, compreensão possível através da análise de 

indicadores ou quocientes de geração de riqueza e de distribuição de riqueza. 

A discussão sobre a utilização da DVA começa efetivamente na década de 70, com o 

pronunciamento do Accounting Standards (Steering) Comitee (ASSC) – naquele momento o 

órgão regulador de normas contábeis no Reino Unido –, o qual recomendara a publicação da 

DVA pelas empresas britânicas como suplemento às demonstrações que tenham como 

objetivo a evidenciação do binômio lucro-prejuízo (MEEK; GREY, 1988). 

Sob a perspectiva internacional, porém, pesquisas sobre a DVA são escassas. Machado 

et al. (2015) atribuem esse efeito ao fato dos padrões internacionais de contabilidade não 

contemplarem a DVA como parte do conjunto das demonstrações financeiras a ser 

apresentadas no relatório anual, sendo, portanto, voluntárias. Destarte, as pesquisas 

encontradas nesse cenário discutem a utilização (VAN STADEN, 1988; DEEGAN, 

HALLAM, 1991; STAINBANK, 2009) e a relevância-utilidade (RIAHI-BELKAOUI, 

FEKRAT, 1994; RIAHI-BELKAOUI, PICUR, 1994; MACHADO et al., 2015) de seu 

conteúdo para os agentes econômicos em especial e a sociedade como um todo. 

Deegan e Hallam (1991) desenvolveram uma pesquisa experimental para analisar as 

características intrínsecas das empresas que adotam a divulgação voluntária da DVA e 

constataram que as empresas que divulgavam essa informação eram maiores e mais taxadas 

em tributos. Sob a hipótese dos custos políticos, os autores atribuem o resultado como 

tentativa de redução dos custos políticos com as partes relacionadas (empregados, governo e 

demais). 

Van Staden (1998) propôs um questionário para entender a utilidade da DVA para os 

principais usuários das demonstrações financeiras no mercado sul africano. O autor encontrou 

evidencias de que os respondentes utilizam a referida demonstração de forma ínfima. 

Posteriormente, também na África do Sul, Stainbank (2009) levantou a hipótese de que a 

divulgação voluntária da DVA poderia ser utilizada pela empresa como forma de legitimação 
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de sua existência em relação aos stakeholders. Em sentido contrário ao pressuposto, os 

questionários apontaram para pouca percepção de utilidade pelos elaboradores, embora 

acreditem ser útil para os empregados e centros sindicais. 

O conceito de utilização, entretanto, não se confunde com utilidade neste trabalho. 

Enquanto este diz respeito ao poder informacional contido nas demonstrações; aquele, ao 

costume dos agentes em valer-se dessas. 

Sem embargo de sua pouca utilização, a utilidade parece caminhar em outro sentido. 

Riahi-Belkaoui e Fekrat (1994) testaram empiricamente a variabilidade e a persistência de 

indicadores extraídos da DVA em relação a outros advindos do regime de caixa (fluxo de 

caixa operacional) ou competência (lucro) para 673 firmas americanas entre 1981-1990. Os 

resultados indicaram que os indicadores de performance baseados na DVA tiveram menos 

variabilidade e maior persistência comparado aos demais. 

Riahi-Bealkaoui e Picur (1994) investigaram a utilidade do valor adicionado em 

explicar o retorno das ações para empresas norte-americanas. Os autores encontraram 

evidencias de que o modelo baseado em Valor Adicionado Líquido tem melhor associação 

com o retorno das ações quando comparado ao lucro. 

No Brasil, Machado et al. (2015) analisaram a relevância do conteúdo informacional 

da DVA através da relação entre o preço das ações e a riqueza criada por ações, para o 

período de 2005-2011. As evidências encontradas suportam que a DVA possui conteúdo 

informacional relevante, pois consegue explicar a variação no preço das ações das empresas 

pesquisadas. 

 

3 HIPÓTESES 

De acordo com a literatura levantada, bem como o problema de pesquisa e objetivos 

traçados, são formuladas as seguintes hipóteses: 

H1: Os tributos incidentes sobre o lucro pelas firmas estão diretamente associados ao 

seu tamanho. 

H2: A carga tributária total despendida pelas firmas está diretamente associada ao seu 

tamanho. 

 

4 METODOLOGIA 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir do portal Comdinheiro. A amostra da 

pesquisa compreendeu o período de 2011 a 2015 e contou com 1,039 observações 

empresa/ano de um total de 220 empresas distribuídas em nove setores, conforme a 

classificação setorial da Bovespa. Ressalta-se que os setores pertinentes ao mercado 

financeiro foram desconsiderados por suas particularidades no que tange aos critérios 

contábeis. A tabela 1 um apresenta os setores, bem como a distribuição da amostra: 
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Tabela 1: Distribuição pelos setores 

Setor 
Quantidade de 

Firmas 

Número de 

Observações 

Petróleo, Gás e Combustível – Set1 4 12 

Materiais Básicos – Set2 30 143 

Bens Industriais – Set3 75 391 

Consumo não cíclico – Set4 29 126 

Consumo cíclico – Set5 37 171 

Saúde – Set6 7 30 

Tecnologia da Informação – Set7 6 26 

Telecomunicações – Set8 8 32 

Utilidade Pública – Set9 24 108 

Total 220 1.039 

Fonte: Dados de Pesquisa.   

 
Salienta-se que a ausência de dados disponíveis para algumas variáveis de interesse da 

pesquisa no período impossibilitou que a amostra fosse estendida, portanto, observações que 

não apresentaram todas as informações necessárias para a pesquisa foram excluídas da 

amostra. Ademais, foram retiradas observações acima do último e abaixo do primeiro 

percentil para as variáveis explicativas. 

A Equação 1 apresenta o modelo preconizado por Grupta e Newberry (1997), 

adaptado pelo acréscimo da variável Setor e pela exclusão de Gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento (devido à falta de dados disponíveis): 

 

A Equação 2 apresenta o modelo sobredito com as mesmas variáveis postas à direita, 

apenas substituindo o ETR pela Carga Tributária Total da firma (CTT), proxy definida através 

da razão entre a Distribuição do Valor Adicionado aos Impostos, Taxas e Contribuições e o 

Valor Adicionado Total: 
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Tabela 2: Especificação das variáveis dos modelos 

Variável Descrição Fórmula 
Sinal 

Esperado 

ETR 
Taxa efetiva da Tributação sobre o lucro 

(IRPJ+CSLL) – DRE 
 

N/A 

CTT Carga Tributária Total – DVA 
 

N/A 

Tam Tamanho da Firma Log Natural do Ativo Total + 

Endv Endividamento da Firma 
 

+ 

 

IntCap 
Intensidade de Capital 

 

- 

IntEst Intensidade de Estoques 
 

+ 

Luc Lucratividade 
 

+ 

Set Variável dummy setorial. N/A ? 

Fonte: Dos Santos, Cavalcante e Rodrigues (2013) – Adaptado. 

 

A Tabela 2 apresenta todas variáveis utilizadas nos modelos. Conforme adotado em 

pesquisas anteriores, como Grupta e Newberry (1997) e Dos Santos et al. (2013), a variável 

ETR foi ajustada devido a casos em que possa haver distorções. Por exemplo, o ETR de uma 

empresa com prejuízo (denominador negativo) e reembolso de imposto (numerador positivo) 

resulta em negativo, mesmo não havendo pagamento de impostos. Da mesma forma, o ETR 

de uma empresa que pagou impostos (numerador negativo) em um ano que relatou prejuízo 

(denominador negativo) resulta em positivo, mesmo havendo pagamento de impostos. 

Segundo Grupta e Newberry (1997), esse problema é resolvido pela fixação do ETR: (i) a 

zero para as empresas com reembolso de impostos; e (ii) a 100% para empresas com 

pagamento de impostos e prejuízo (ou zero).  

Uma questão de medição que afeta cronicamente variáveis de razão, como o ETRs, é o 

efeito de denominadores com valores relativamente pequenos. Como esses valores pequenos 

podem dar origem a ETRs de magnitudes não razoáveis e causar problemas de estimação, a 

exemplo de Grupta e Newberry (1997), limitou-se o ETR da amostra entre os valores de 0% e 

100%. Por fim, para facilitar a interpretação dos resultados, os sinais da ETR foram 

invertidos.  

Analogamente, no caso da CTT, também houve ajustes para evitar possíveis 

distorções. Além de limitar a faixa entre 0 e 100%; para as firmas que obtiveram Valor 

Adicionado Líquido Negativo e Valor Adicionado em Impostos, Taxas e Contribuição 

positivos, fixou-se CTT igual a 100%. O mesmo foi feito para empresas com Valor 

Adicionado em Impostos maior que o próprio Valor Adicionado Total. Em contrapartida, não 

ocorreu reembolso de tributos gerais para qualquer empresa da amostra. 

Além disso, para evitar possíveis efeitos indesejáveis do endividamento a partir das 

despesas financeiras sobre a variável lucratividade, optou-se por utilizar como numerador o 

Lucro Operacional Bruto em lugar do LAIR.  

Por fim, pelo interesse exclusivamente nos efeitos entre as empresas (between) e entre 

os setores (através de dummies), além de tratar-se de um painel curto (N>T), os modelos 
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foram estimados como dados empilhados, com erros-padrão robustos com agrupamento no 

nível do indivíduo para controle da correlação within do erro (autocorrelação) e 

heterocedasticidade. Ressalta-se, conforme apresentado na seção a seguir, estimou-se um 

modelo adicional (6) com a dummy de ano com o intuito de capturar quaisquer efeitos 

longitudinais que possam estar enviesando os resultados. 
 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As estatísticas descritivas das variáveis dos modelos estão apresentadas na Tabela 3. 

Como pode ser observado, a variável tamanho (logarítmica) apresenta larga amplitude. Em 

relação às variáveis de controle, destaca-se que o endividamento foi a variável que apresentou 

o maior desvio padrão (0,67) e maior valor máximo (6,21) e a Lucratividade como única 

variável com observações em valores negativos. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis 

Variáveis Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ETR 1.039 0.33 0.33 0 1 

CTT 1.039 0.36 0.21 0 1 

TAM 1.039 21.62 1.61 16.33 25.71 

ENDV 1.039 0.67 0.49 0.08 6.21 

INTCAP 1.039 0.26 0.20 0.0003 0.90 

INTEST 1.039 0.10 0.09 0.00005 0.42 

LUC 1.039 0.042 0.12 -0.96 0.57 

Fonte: dados da pesquisa.     

 

A Tabela 4 apresenta a correlação entre as variáveis utilizadas na amostra. De início, 

observa-se a alta correlação entre o ETR e o CTT, o que pode indicar uma tendência em 

estender às outras espécies tributárias a carga praticada sobre o lucro. Porém, importante frisar 

que os ajustes para 0% e 100%, descritos na sessão anterior, podem ter enviesado o resultado. 

No mais, surpreendentemente, o ETR apresentou relação positiva com o endividamento, 

contrariando a legislação, que prevê deduções para despesas financeiras. 

Tabela 4 – Matriz de Correlação de Pearson 
  ETR CTT TAM ENDV INTCAP INTEST LUC 

ETR 1 
      

CTT 0.339*** 1 
     

TAM -0.098*** -0.03 1 
    

ENDV 0.234*** 0.177*** -0.20*** 1 
   

INTCAP -0.026 -0.097*** -0.098*** 0.068** 1 
  

INTEST -0.009 -0.092*** -0.166*** -0.01 -0.183*** 1 
 

LUC -0.236*** -0.16*** 0.168*** -0.349*** -0.049 -0.03 1 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 5 - Resultados do modelo ETR. 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

Variáveis ETR ETR ETR ETR ETR ETR/ANO 

TAM -0.019** -0.007 -0.022** -0.009 -0.004 -0.005 

 -2.26 -0.85 -2.45 -1.09 -0.45 -0.51 

ENDV  0.11**  0.112** 0.109*** 0.108*** 

  3.39  3.34 3.32 3.28 

INTCAP   -0.069 -0.092 -0.068 -0.069 

   -1.00 -1.53 -1.05 -1.06 

INTEST   -0.129 -0.127 -0.050 -0.052 

   -0.74 -0.82 -0.28 -0.29 

LUC  -0.464***  -0.469*** -0.438*** -0.470*** 

  -3.44  -3.45 -3.56 -3.39 

SETOR 1     0.168 0.171 

     0.91 0.91 

SETOR 2     0.038 0.040 

     0.64 0.66 

SETOR 3     0.096** 0.096** 

     2.01 2.00 

SETOR 4     0.059 0.059 

     1.07 1.06 

SETOR 5     0.164*** 0.165*** 

     2.94 2.92 

SETOR 6     0.111** 0.113** 

     1.96 2.01 

SETOR 7     0 0 

     (omitido) (omitido) 

SETOR 8     0.127* 0.131* 

     1.86 1.89 

SETOR 9     0.113* 0.115* 

     1.83 1.84 

Constante 0.762*** 0.432* 0.839*** 0.518*** 0.303 0.335 

 3.95 2.35 4.16 2.71 1.40 1.53 

Obs. 1.039 1.039 1.039 1.039 1.039 1.039 

F 5.12 18.97 2.31 11.15 5.92 5.16 

Prob> F 0.024 0.000 0.077 0.000 0.000 0.000 

R² 

VIF 

0.009 

1.00 

0.083 

1.12 

0.012 

1.06 

0.086 

1.11 

0.102 

3.63 

0.105 

3.11 

Erros padrão nos parênteses     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

    

Os resultados das regressões estimadas para o modelo a partir do ETR são 

apresentados na Tabela 5. Inicialmente, estimou-se o modelo somente com a variável de 

interesse (modelo 1). Posteriormente, ora incluíram-se variáveis que estão diretamente 

relacionadas com a tributação sobre o lucro (modelo 2); ora, as variáveis indiretamente 

relacionadas (modelo 3); e com ambas (modelo 4). Em seguida, adicionaram-se as variáveis 

dummies de Setor (5). Por fim, com o intuito de capturar algum efeito não especificado sobre 

os períodos, estimou-se o modelo adicionando dummies para os Anos (2011 a 2015). 

Como pode ser observado na Tabela 5 – no mesmo sentido do pressuposto – o 

endividamento obteve uma relação positiva e significativa em todos os modelos. Ademais, de 
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encontro ao esperado e ao princípio da progressividade, a lucratividade apresentou relação 

negativa significativa a 1% em todos os modelos, o que sugere que empresas mais lucrativas 

tendem a pagar menos impostos.  

Em que pese a significância da variável de interesse no modelo 1 e 3, não se pode 

concluir de forma consistente pela relação negativa entre Tamanho e ETR. Por fim, 

observando a estatística F, verificamos que todos os modelos se contribuem para explicar as 

variações da variável dependente. 
 

Tabela 6 - Resultados do modelo DVA. 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

Variáveis DVA DVA DVA DVA DVA DVA/ANO 

TAM -0.004 0.001 -0.009 -0.003 -0.022*** -0.021*** 

 

-0.68 0.18 -1.37 -0.45 -3.38 -3.31 

ENDV 

 
0.062** 

 
0.062*** 0.049** 0.048** 

  
2.60 

 
2.85 2.54 2.50 

INTCAP 

  
-0.135** -0.146*** -0.085* -0.086* 

   
-2.38 -2.75 -1.66 -1.66 

INTEST 

  
-0.305** -0.303** 0.167 0.166 

   
-2.09 -2.39 1.32 1.30 

LUC 

 

-0.201** 

 
-0.212** -0.163 -0.179* 

  

-2.00 

 
-2.07 -1.62 -1.75 

SETOR 1 

    
0.170** 0.172** 

     
2.07 2.06 

SETOR 2 

    

-0.081 -0.079 

     

-1.21 -1.19 

SETOR 3 

    

-0.105 -0.103 

     

-1.63 -1.59 

SETOR 4 

    

-0.085 -0.083 

     

-1.19 -1.17 

SETOR 5 

    

-0.095 -0.093 

     

-1.44 -1.41 

SETOR 6 

    
-0.114** -0.142** 

     
-2.07 -2.01 

SETOR 7 

    

0 0 

     

(omitido) (omitido) 

SETOR 8 

    
0.239*** 0.239*** 

     
3.20 3.19 

SETOR 9 

    
0.169** 0.172** 

     
2.51 2.16 

Constante 0.462*** 0.292* 0.628*** 0.461*** 0.868*** 0.841*** 

 
2.97 1.80 4.08 2.99 5.63 5.42 

Obs. 1.039 1. 039 1. 039 1. 039 1. 039 1. 039 

F 0.46 5.48 3.66 5.80 13.75 10.98 

Prob> F 0.498 0.001 0.013 0.000 0.000 0.000 

R² 

VIF 

0.001 

1.00 

0.042 

1.12 

0.029 

1.06 

0.070 

1.11 

0.221 

3.63 

0.227 

3.11 

Erros padrão nos parênteses 

    *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Os resultados das regressões estimadas para o modelo a partir da proxy definida a 

partir da DVA estão apresentados na Tabela 6. Assim como realizado na investigação sobre o 

ETR, o modelo de regressão foi estimado de seis maneiras.  

À exceção do modelo 1, todos demais apresentaram significância (estatística F maior 

que o valor crítico ao nível de 5%). Ademais, semelhantemente ao ocorrido em relação ao 

ETR, a lucratividade apresentou relação negativa e significante em relação à CTT na maioria 

dos modelos, o que traz robustez à questão levantada anteriormente sobre a subversão da 

progressividade no arcabouço tributário nacional, ainda que consideradas todas as espécies 

tributárias.  

No modelo 5 e 6, o tamanho apresenta relação negativa significativa com a carga 

tributária das empresas da amostra. O resultado restrito aos modelos não chega a ser 

surpreendente. Uma vez considerado a heterogeneidade tributária entre os setores, sobretudo 

no que tange aos incidentes sobre os produtos e bens de capital, faz-se necessário e importante 

a distinção através das dummies. 

Como esperado, a Intensidade de Capital apresentou sinal negativo a 5% em todos os 

modelos em que foi especificado. Uma causa possível são os incentivos oferecidos pela 

legislação às empresas que adquiram bens de capitais (maquinas, equipamentos, materiais de 

construção, instalação industrial, etc.), conforme discutido no referencial deste trabalho. 

Acerca dos estoques, não se pode concluir nada sobre seus efeitos a partir dos modelos 

os quais se consideram os setores. Possivelmente os efeitos sobre os estoques advêm da 

heterogeneidade entre os setores e os créditos acumulados para aqueles que os possuem. Por 

exemplo, pode-se pressupor que uma empresa varejista acumula mais estoque do que a de 

tecnologia, consequentemente, aquela se credita mais impostos não cumulativos (como ICMS 

e IPI) do que esta. 

Finalmente, sobre os setores, cabe destacar a significância a 1% e alto coeficiente 

relativo do setor 7 (Tecnologia da Informação), representado no intercepto (0,86). Partindo-se 

do pressuposto de que o setor de Tecnologia deveria receber tratamento diferenciado como 

estimulo ao desenvolvimento do país, a relação positiva surpreende. 

 

6 CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se há relação entre o tamanho da empresa e sua 

carga tributária, seja a partir da análise dos tributos incidentes sobre o lucro (extraídos da 

DRE), seja pela carga tributária total (CTT) que recai sobre a companhia (evidenciada na 

DVA). Há teorias conflitantes sobre essas relação. Por um lado a Hipótese do Custo Político 

propõe que empresas maiores, sendo mais visadas pelo governo, têm mais dificuldade de 

evitar a incidência de impostos. Por outro lado, pela Teoria da Regulação, empresas maiores 

teriam mais recursos ao seu alcance para influenciar decisões políticas acerca da tributação 

que incide sobre elas. Para avaliar com qual teoria seria condizente a relação entre tamanho da 

empresa e carga tributária, utilizou-se o modelo proposto por Grupta e Newberry (1997) como 

meio para investigar a relação entre tamanho e incidência de tributos diretos (Effective Tax 

Returns – ETR). Modelo semelhante foi utilizado considerando a carga tributária total 

evidenciada na DVA. Os dados foram coletados a partir da ferramenta Comdinheiro.  

Nos modelos mais completos, com mais especificações, os resultados sugerem que os 

tamanhos das empresas não as diferenciam no que concerne aos tributos recolhidos cujo fato 

gerador seja exclusivamente o lucro. No entanto, quando analisadas sob a ótica de todas as 

espécies do sistema tributário, encontra-se relação negativa. Esse resultado de encontro ao 

proposto pela Hipótese dos Custos Políticos e, consequentemente, suporta o preconizado pela 

Teoria da Regulação. Afinal, para a amostra em voga, as empresas maiores obtiveram uma 
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relação menor em relação ao pagamento de tributos. Ao que se observou, a influência sobre os 

legisladores parece ser mais efetiva sobre tributos menos expostos à diligência da sociedade. 

Outra relação encontrada, essa válida tanto para o ETR como para o CTT, diz respeito 

à lucratividade. Surpreendentemente, as empresas mais lucrativas pagaram menos impostos. 

O que, de certa forma, contraria o princípio da progressividade tributária e um dos motivos da 

existência de tributos nas sociedades modernas: redistribuição de riqueza. 

Como limitação, cabe pontuar a restrição da amostra às empresas de capital aberto 

listadas em bolsa. Com efeito, não se investiga a relação para as pequenas e medias empresas, 

que compõem a maior parte da economia brasileira e, em alguns casos, beneficiadas pela 

simplificação advinda do Simples Nacional.  

Devido aos resultados encontrados, potenciais estudos futuros podem caminhar para a 

investigação dos efeitos da carga tributária das empresas a partir da análise aprofundada sob 

atividades lobistas e contribuições de campanha. 

 

7 REFERÊNCIAS 

BECKER, G. A theory of competition among pressure groups for political influence. 

Quarterly Journal of Economics. n. 98, p. 371-400, Aug., 1983. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da 

República, Brasília, DF, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 01 jan 

2017. 

______. Lei n. 11.051, de 29 de dezembro de 2004. Presidência da República, Brasília, DF, 

2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/L11051.htm> Acesso em: 01 jan 2017. 

______. Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Presidência da República, Brasília, DF, 

2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11638.htm> Acesso em: 01 jan 2017. 

______. Lei n. 11.727, de 23 de junho de 2008. Presidência da República, Brasília, DF, 

2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/Lei/L11727.htm> Acesso em: 01 jan 2017. 

______. Lei n. 11.774, de 17 de setembro de 2008. Presidência da República, Brasília, DF, 

2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/L11774.htm> Acesso em: 01 jan 2017. 

______. Lei n. 12.788, de 14 de janeiro de 2013. Presidência da República, Brasília, DF, 

2008. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/Lei/L12788.htm> Acesso em: 01 jan 2017. 

CARVALHO, D. R. The Real Effects of Government-Owned Banks: Evidence from an 

Emerging Market. Journal of Finance. 2014. 

CLAESSENS, S.; FEIJEN, E.; LAEVEN, L. Political connections and preferential access to 

finance: the role of campaign contributions. Journal of Financial Economics 88: 554-580, 

2008. 



 

15 
 

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento técnico CPC 09: 

demonstração do valor adicionado. CPC, 2008. 

DEEGAN, C. M.; HALLAM, A. The Voluntary Presentation of Value Added Statements in 

Australia: A Political Cost Perspective, Accounting and Finance, pp. 1-20, 1991. 

DOS SANTOS, M.; CAVALCANTE, P.; RODRIGUES, R. Tamanho da firma e outros 

determinantes da tributação efetiva sobre o lucro no Brasil. Advances in Scientific and 

Applied Accounting, v. 6, n. 2, p. 179-210, 2013. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Entenda a Operação Zelotes da Polícia Federal. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1611246-entenda-a-operacao-zelotes-da-

policia-federal.shtml>. Acesso em: 09 de janeiro de 2017. 

GUPTA, S.; NEWBERRY, K. Determinants of the variability in corporate effective tax rates: 

evidence from longitudinal data. Journal of Accounting and Public Policy, v. 16, p. 1-34, 

1997. 

HARWOOD, E.; MANZON, G. B. Tax clienteles and debt maturity. The Journal of the 

American Taxation Association, Sarasota, v. 22, n. 2, p. 22-40, 2000. 

IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. Manual de contabilidade 

societária. São Paulo: Atlas, 2010. 

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Can the corporation survive? Financial Analyst 

Journal, v. 31, n. 1, p. 1-19, 1978. 

KIM, A.; LIMPAPHAYOM, P. Taxes and firm size in pacific-basin emerging economies. 

Journal of International Accounting, Auditing & Taxation. v. 7, n. 1, pp. 47-68, 1998. 

LOPES, T. (2012). Custos políticos: o impacto do tamanho da alíquota tributária efetiva. 

2012. (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

MACHADO, M.; DA SILVA MACEDO, M.; MACHADO, M. Análise da Relevância do 

Conteúdo Informacional da DVA no Mercado Brasileiro de Capitais. Revista Contabilidade 

& Finanças, v. 26, n. 67, p. 57-69, 2015. 

MILLS, L. F.; NEWBERRY, K. J. Do foreign multinational’s tax incentives influence their 

U. S. income reporting and debt policy? National Tax Journal, Washington, v. 57, n. 1, p. 

89-107, Mar. 2004. 

OLSON, M. The logic of collective action: public goods and the theory of groups. 

Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1965. 

PELTZMAN, S. Toward a more general theory of regulation. The Journal of Law & 

Economics. v. 19, n. 2, p. 211-240. 1976. 

POHLMANN, M. C.; IUDÍCIBUS, S. de. Relação entre tributação do lucro e a estrutura de 

capital das grandes empresas no brasil. Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, 

v. 21, n. 53, p. 1-25, maio/agosto 2010. 

PORCANO, Thomas M. Corporate tax rates: progressive, proportional, or regressive. 

Journal of the American Taxation Association, v. 8, p. 17-31, 1986. 



 

16 
 

PORTAL G1. Sérgio Cabral é condenado a ressarcir benefícios fiscais ao RJ. Disponível em: 

< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/cabral-e-condenado-ressarcir-beneficios-

fiscais-ilegais-ao-rj.html>. Acesso em: 11 de janeiro de 2017. 

POSNER, A.; Theories of economic regulation. Bell Journal of Economics and 

Management Science. v. 5, n. 2, p. 335-358. Autumn, 1974. 

RIAHI-BELKAOUI, A.; PICUR, R. D. (1994). Net value added as an explanatory variable 

for returns. Managerial Finance, 20 (9), 56–64. 

RIAHI-BELKAOUI, A.; FEKRAT, M. A. (1994). The magic in value added: merits of 

derived accounting indicator numbers. Managerial Finance, 20 (9), 3–15. 

RIAHI-BELKAOUI, A. (1992). Value added reporting: lessons for the United States. New 

York: Quorum Books. 

SALAMON, L. M.; SIEGFRIED, J. J. Economic power and political influence: the impact of 

industry structure on public policy. The American Political Science Review, v. 71, n. 3, p. 

1026-1043, Sep., 1977. 

STAINBANK, L. J. (2009). The value added statement: does it add any value? Meditari 

Accountancy Research, 17 (2), 137-149. 

STIGLER, G. The theory of economic regulation. The bell Journal of Economics and 

Management Science. v. 2, n. 1, p. 3-21. 1971. 

STONE, A. Regulation and its alternatives. Washington: Quaterly Press, 1982. 

VAN STADEN, C. J. (1998). The usefulness of the value added statement in South Africa. 

Managerial Finance, 24 (11), 44-59. 

VILAN, W.; CAMILO, S. Regulação Econômica: um ensaio teórico. In: ENCONTRO DE 

ECONOMIA CATARINENSE, 9., 2015, Chapecó. Anais... Chapecó: História e 

Pensamento Econômico, 2015. 

VISCUSI, W. Kip.; HARRINGTON JR.; Joseph E.; VERNON, John M.. Economics of 

regulation and antitrust. 4. ed. Cambridge: The MIT Press, 2005. 

WATTS, R. L.; ZIMMERMAN, J. L. Positive accounting theory. New Jersey: Prentice-

Hall, 1986. 

ZIMMERMAN, Jerold L. Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics, v. 5, 

pp. 119-149, 1983. 

 


