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1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os tributos exercem uma influência inversa sobre o valor adicionado produzido pelas 

empresas. Consoante a teoria da taxable income elasticity, representada graficamente pela curva de 

Laffer, ao diminuir carga tributária as empresas são estimuladas a produzirem mais, porque, em níveis 

mais altos de produção o custo fixo é diluído, e , conjuntamente com a diminuição do custo tributário 

(variável), haverá um aumento no valor adicionado produzido pelas empresas, permitindo que elas 

alcancem maior eficiência e ganhem competitividade, garantindo uma maior rentabilidade e 

estimulando o aumento do nível produtivo (Fullerton, 1982; Paes, 2010).  

Não obstante, os pactos de incentivos fiscais podem estar eivados pela assimetria 

informacional, uma vez que o governo que concede o incentivo fiscal não possui conhecimento pleno 

do negócio e, por não ter parâmetros para mensurar a dimensão do acordo, concede-os sem a 

observância do equilíbrio necessário nas suas cláusulas que potencialize o máximo de satisfação entre 

as partes, expondo a relação traçada pelo contrato de incentivos fiscais aos problemas de agência: o 

risco moral e de seleção adversa  (Rocha, Pereira, Bezzera, & Nascimento, 2012).  

No anseio de atrair investimentos, os incentivos fiscais traçam, somente, condições gerais para 

a sua manutenção como: criação de empregos, nível de arrecadação, entre outras. Em geral, eles não 

são acompanhados pelo nível de valor agregado produzido pelas empresas beneficiadas (Mattos, 

Rocha, & Toporcov, 2013). Nesta ótica, pode-se exemplificar estudos realizados com o objetivo de 

verificar, por intermédio da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), o impacto econômico 

ocasionado pelas empresas calçadistas no local de sua instalação, onde um analisou as empresas que 

se instalaram no Ceará (Rodigues Junior, 2003) e outro empresas que se instalaram no Rio Grande 

do Sul (Kronbauer et al, 2015). Os resultados das pesquisas apontaram que os benefícios fiscais foram 

proveitosos para o incremento econômico local, com a distribuição da riqueza adicionada por aquelas 

empresas, associadas a índices de desenvolvimento regional. 

Com vista pesquisas nestas, depreende-se a perfunctória preocupação das entidades públicas 

e da comunidade científica em verificar o impacto econômico regional causado pela a utilização dos 

incentivos fiscais (Dias, Holanda, & Amaral Filho, 2003). Malgrado se releve compreensível esta 

preocupação analítica, este impacto seria obvio, vez que, se nada havia lá, com a instalação de uma 

nova empresa, passa-se a ter uma movimentação de fluxos de capitais que antes não existia. Logo, o 

parâmetro de comparabilidade pautado na melhoria da economia local torna-se ineficiente pois não 

dá garantia alguma de que a mudança econômica será perene. 

Ocorre que a rigidez das cláusulas dos incentivos fiscais, no qual as empresas ficam adstritas, 

sem possibilidade de modificações ou ajustes a despeito da dinâmica social, econômica e política que 

afetem o equilíbrio do contrato, comprometem a sua produtividade, eficiência e lucratividade. Nestes 

termos, a avaliação da viabilidade de sua continuidade, nos moldes disposto pelo incentivo fiscal, é 

prontamente calculado pelo seu custo de oportunidade frente a atividade incentivada, sendo que as 
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conclusões podem revelar que o negócio não é mais atrativo, tornando o incentivo fiscal um 

empecilho ao desenvolvimento da empresa (Martins & Dantas, 2010).  

Desse modo, por estarem imbuídos da assimetria informacional nos seus atos constitutivos, 

expondo a relação entre o Poder Público e as empresas ao risco o risco moral e da seleção adversa, 

assim como pela rigidez nas suas cláusulas contratuais legalmente estabelecidas, que inviabilizam 

uma dinamização diante das mudanças sociais, econômicas e políticas, os incentivos fiscais firmados 

com o Poder Público podem modificar o efeito incremental da redução da carga tributária no valor 

produzido pelas empresas. Com isso, qual a influência exercida pelos incentivos fiscais no valor 

adicionado produzido pelas empresas de capital aberto brasileiras? 

 

2. OBJETIVOS  

 

Nesse cerne, o objetivo geral desta pesquisa é verificar a influência dos incentivos fiscais no 

valor adicionado produzido pelas companhias abertas brasileiras. 

Para alcançar o objetivo proposto, faz-se-á necessário: 

 Listar as empresas incentivas e não incentivas listadas na bolsa de valores brasileira; 

 Identificar a carga tributária das empresas; 

 Averiguar se a carga tributária difere entre empresas incentivadas e não incentivadas; 

 Averiguar se o valor adicicionado difere entre empresas incentivadas e não 

incentivadas. 

 

3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Destarte, verifica-se a relevância do tema para amplificar a discussão acerca da utilidade dos 

incentivos fiscais para empresas, visando-se antecipar riscos e buscar soluções para sua viabilização, 

protegendo o investimento privado e público, consubstanciado pela renúncia de receitas, os gastos 

incorridos com infraestrutura e outros decorrentes das demandas sociais avolumadas em função da 

instalação do empreendimento no seu território que deu causa ao crescimento econômico e 

populacional na região (Ferreira, 1998). 

 

4. LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A pesquisa delimitar-se-á em todas as empresas listadas na BM&FBovespa, excluindo-se as 

financeiras e seguradoras. Neste ponto, pode-se considerar um fator limitador da pesquisa porque a 

maioria das empresas que possuem incentivos fiscais no Brasil não estão listadas na BM&FBovespa, 

não possuindo obrigatoriedade de divulgação dos seus demonstrativos, tornando-se inviável utiliza-

las para compor a amostra da pesquisa. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONSTRUÇÃO DA HIPÓTESE 

 

Da teoria econômica, consubstanciado na Lei da Oferta e Procura, no qual o mercado sempre 

buscará um ponto de equilíbrio em face a elasticidade das duas variáveis, deriva o constructo teórico 

da taxable income elasticity, no qual se percebe uma relação entre os incentivos de geração de valor 

econômico produzido das empresas em diferentes níveis de carga tributária  (Paes, 2010). Diante do 

fato do governo atuar com a alíquota máxima para a sua arrecadação, o valor adicionado produzido 

pelas empresas é inversamente sensível a carga tributária, haja vista que não há incentivos para que a 

empresa produza mais a níveis mais altos de tributos dos quais já estão sendo praticados (Fullerton, 

1982). Dessa maneira, seria natural que os incentivos fiscais catalisassem maior adição de valor pelas 



empresas em razão da redução da carga tributária, porque as empresas incentivadas seriam mais 

eficientes no seu processo produtivo, gerando um maior valor adionado produzido (Castro, 2006). 

Por conseguinte, as peculiaridades entre a relação do Poder Público com o particular, no qual 

se prevalece o interesse público, os incentivos fiscais não deixam de ser compreendidos como um 

acordo firmado, ao envolver o encontro de vontade entre as partes, conferindo-o a natureza de 

contrato (Carvalho Filho, 2016). Como tal, eles podem ser aderidos oportunisticamente pelas 

empresas e suas cláusulas podem não ter sido construídas em informações suficientes sobre a 

atividade incentivada que permitisse equilibrar os interesses sociais com os privados, para satisfazer 

as partes envolvida, fluindo a discussão para os conflitos de agência. 

Na relação decorrente da concessão de incentivos fiscais, é perceptível o risco de seleção 

adversa que os governos podem incorrer ao concederem incentivos fiscais, em função da assimetria 

informacional acerca do negócio proposto, e o risco moral, por sua vez, por parte das empresas 

incentivadas, quando se comportarem de forma diversa do esperado no pacto de incentivos fiscais, 

gerando conflitos de agência e contrato (Rocha, Pereira, Bezzera, & Nascimento, 2012). 

Os incentivos fiscais podem ser entendidos como um pacto entre o poder público e a empresa 

que deles se beneficia, tendo como contrapartida o adimplemento de determinadas cláusulas 

estabelecidas. Assim, não há como desconsiderar que esta relação tem natureza contratual (Ferreira, 

1998). No contrato privado existe igualdade entre as partes, o entendimento bilateral deve prevalecer 

para existência do equilíbrio, sendo o encontro de interesse entre as partes, o princípio em que se 

pauta a própria razão de existência do pacto contratual. Todavia, nos contratos administrativos sempre 

prevalecerá a vontade da Administração Pública, em decorrência dos princípios da indisponibilidade 

do interesse público e a sua prevalência sobre o particular (Carvalho Filho, 2016). Estas 

peculiaridades podem causar desequilíbrio nos seus efeitos esperados, determinando o desinteresse 

por parte das empresas de continuar com os incentivos fiscais (Mattos, Rocha, & Toporcov, 2013). 

O reconhecimento de eventos novos, imprevistos e imprevisíveis que afetam o equilíbrio 

econômico dos contratos administrativos, a literatura destaca a teoria da imprevisão, denominada 

classicamente com a cláusula rebus sic stantibus. Geralmente, seriam fatores autorizativos de sua 

revisão para ajustá-lo à situação superveniente, tendendo a equilibrar novamente a relação contratual. 

Entretanto, em se tratando de incentivos fiscais, não há previsão de revisão destes contratos, apesar 

das empresas poderem desistir, a qualquer tempo, da sua atividade econômica, o investimento 

despendido na instalação da empresa no local de obtenção dos incentivos fiscais, impede-as de 

abandonar imediatamente as atividades enquanto o negócio houver viabilidade financeiramente, 

ainda que economicamente desinteressante  (Carvalho Filho, 2016). 

Demais, existem as hipóteses de caso fortuito e força maior, fato do príncipe, fato da 

administração e interferências imprevistas, explicadas pela teoria da imprevisão nos contratos 

administrativos, que podem ser plenamente observadas nos incentivos fiscais, mas com a 

impossibilidade de revisão de suas cláusulas para restabelecimento do equilíbrio econômico na 

ocorrência de qualquer delas, deixando a cargo da gestão da empresa a adoção de medidas tendentes 

a absorver os prejuízos amargados e mensuração da viabilidade do negócio (Ferreira, 1998). 

 Consoante a teoria apresentada formula-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

(H1) A redução da carga tributária, pelos incentivos fiscais, exerce influência negativa no valor 

adicionado produzido pelas companhias de capital aberto brasileiras. 

 

6. MÉTODO 

 

A amostra será composta pelas empresas listadas na BM&F Bovespa ativas e que não se 

encontrem em processo de descontinuidade, no momento da coleta dos dados, como recuperação 



judicial ou falência, excluídos as empresas do setor financeiro e de seguros. Seguidamente, serão 

segregadas as empresas incentivadas e não incentivadas conforme evidenciarem nos seus 

demonstrativos contábeis), em especial nas notas explicativas 

Os dados quantitativos da pesquisa serão captados nas demonstrações contábeis publicas no 

site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no período que abrangerá os exercícios de 2010 a 

2016. O ano de 2010 foi escolhido pelo fato do alinhamento das práticas contábeis internacionais no 

Brasil ter se completado naquele ano, em consonância com a Lei n° 11.638/07 que, inclusive, tornou-

se obrigatória a divulgação da  DVA pelas companhias abertas. 

Seguindo as pesquisas empíricas anteriores, Rodrigues Junior (2003), Tinoco e Moraes 

(2008), Kronbauer et al (2015) e Da Silva e Marquez (2015), serão utilizados os Demonstrativos de 

Valor Adicionado publicados pelas empresas da amostra para obter valor adicionado produzido e 

calcular a carga tributária total suportada pelas empresas em razão da sua receita total (Dos Santos & 

Hashimoto, 2003). 

Em seguida, será criada uma variável dummy, atribuindo 1 para as empresas com incentivos 

fiscais e 0 para as demais, possibilitando verificar o reflexo dos incentivos fiscais no valor adicionado 

produzido pelas empresas da amostra. Do mesmo modo, utilizar-se-á esta variável como termo de 

interação no modelo regressivo (Jaccard & Turrisi, 2003), com o propósito de moderar o efeito da 

carga tributária (variável independente) no valor adicionado produzido (variável dependente) em 

razão da presença dos incentivos fiscais, com o fito de verificar o seu reflexo na relação entre as duas 

variáveis, carga tributária e valor adicionado produzido. O efeito moderador dos incentivos fiscais 

sobre a relação entre a carga tributária e o valor adicionado produzido será, assim, revelada por 

intermédio de uma variável de interação em uma regressão múltipla, no qual a estimação de seus 

parâmetros será obtida pelo método dos mínimos quadrados ordinários  (Dos Santos & Hashimoto, 

2003). 

Partindo disso, o modelo econométrico a ser utilizado para verificar a relação entre a carga 

tributária e o valor adicionado líquido produzido, diante dos efeitos dos incentivos fiscais nessa 

relação será o estimado consoante a Equação 1. 
 

VAit = α0 – α1CTit – α2IFISCALit + α3 IFISCALit*CTit + α4ATit + α4 ROAit + ε      (1) 
 

Onde as variáveis a serem utilizadas serão: 

 VAit: Percentual do valor adicionado líquido produzido, calculado pelo valor adicionado 

líquido produzido pela empresa sobre as suas receitas no período t; 

 CTit: Carga tributária total, calculada pelo total de impostos, taxas e contribuições 

suportada pela empresa sobre as suas receitas no período t; 

 IFISCALit: Incentivos Fiscais, variável dummy, onde será atribuído 1 para as empresas 

incentivadas e zero para as empresas não incentivadas; 

 ATit: Variação do ativo total das empresas entre o período t-1 e t; 

 ROAit: retorno sobre o ativo, calculado pelo lucro líquido sobre o ativo total, do período t; 

 α0...n: são os parâmetros estimados; 

 ε: é o termo de erro do modelo. 

 

Os dados da pesquisa serão trabalhados num conjunto de dados em painel, sendo eles 

apresentados em duas dimensões: em corte transversal (cross-section) e séries temporais referentes 

aos exercícios de 2010 a 2015. Com isso, serão adotados os procedimentos no curso da pesquisa para 

determinar o mais adequado entre os de efeitos fixos, aleatórios ou pooled, utilizando os testes de 

Chow, Hausman e Breusch-Pagan. Além desses, serão aplicados os testes de Wooldridge e Wald para 

observar a autocorrelação e a heterocedasticidade, respectivamente. 



 

7. CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

 

A pesquisa contribui cientificamente ao verificar a influência dos incentivos fiscais na relação 

entre a redução da carga tributária e o valor adicionado produzido, levando em consideração que a 

influência dos incentivos fiscais pode ser negativo, em decorrência da assimetria informacional e da 

rigidez dos termos contratuais – que impossibilitam discussões ou modificações por iniciativa das 

empresas, antes do término do prazo de sua vigência – susceptíveis a trazer sérios desequilíbrios, que 

podem comprometer a produtividade, eficiência e lucratividade. 

Nesse aspecto, espera-se, com a pesquisa, discutir a utilidade dos incentivos fiscais, visando 

sanar possíveis problemas que limitem ou impeçam o alcance do seu escopo, evitando-se a 

descontinuidade das atividades empresariais no local do incentivo e o desestimulo ao crescimento, 

que servem de estopim para problemas sociais e econômicos, na região beneficiada pelos empregos 

gerados pela empresa incentivada, caso as empresas encerrem suas atividades. 
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