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RESUMO 

Este trabalho investigou a relação existente entre a Book-Tax Differences (BTD) e os 

diferentes segmentos de governança corporativa das empresas de capital aberto no mercado 

brasileiro. A revisão de literatura foi baseada nos principais aspectos relacionados à BTD e 

aos elementos que reduzem a capacidade de realização de lucros futuros, à governança 

corporativa, reconhecida como um determinante de qualidade dos lucros, através dos 

segmentos especiais de listagem propostos pela BM&FBovespa. A amostra é constituída 

pelas empresas listadas na BM&FBovespa excluindo-se aquelas classificadas nos setores 

financeiros bem como fundos e seguros, que dispõem das informações financeiras publicadas 

entre os anos 2009 e 2013, período que compreende a vigência do RTT – Regime Tributário 

de Transição. Assumiu-se por hipótese que os segmentos especiais de listagem estão 

negativamente relacionados com a abnormal book-tax differences (ABTD). Os resultados 

sugerem que existe diferença estatística para a média da ABTD entre empresas listadas em 

segmentos diferenciados quando comparadas as demais empresas, sendo ainda possível 

observar relação negativa entre os segmentos diferenciados e a ABTD.   

 

Palavras Chave: Book-tax Differences; Governança Corporativa; Empresas Listadas na 

BM&FBovespa. 

 

Área Temática do Evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A existência de propósitos distintos entre o modelo contábil e o sistema tributário gera 

diferenças entre os resultados contábil e tributável, estas são conhecidas como book-tax 

differences (BTD).  

A BTD pode ser derivada de duas partes, a primeira parte não-discricionária (NBTD – 

normal book-tax differences), ocasionada pelo desalinhamento natural dos padrões contábeis 

e/ou normas tributárias; e a segunda parte discricionária (ABTD – abnormal book-tax 

differences), podendo ser causada pela discricionariedade (gerenciamento) de resultados 

contábeis (EM), ou pelo gerenciamento tributário (TM) (Tang, 2006; Formigoni, Antunes & 

Paulo, 2009; Tang & Firth, 2011).  

Este tema tem sido amplamente discutido na literatura acadêmica. Trabalhos 

internacionais (Mills, 1998; Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005; Goerke, 2008; Heltzer 2009; 

Ayres, Jiang, & Laplante, 2010; Blaylock, Shevlin, & Wilson, 2011; Noga & Schnader, 2013; 
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Chi, Pincus, & Teoh, 2013) e trabalhos nacionais (Formigoni et al., 2009; Ferreira, Martinez, 

Costa, & Passamani, 2012) demonstram a relevância da discussão, haja vista o papel potencial 

informativo desta variável para a qualidade da informação contábil. No entanto, há ainda 

escassez de estudos no tocante a sua relação com os determinantes de qualidade dos lucros. 

Dechow, Sloan, & Sweeney (2010), e seu estudo apontam dentre seis categorias 

determinantes de qualidade dos lucros, a governança e o controle. Neste mesmo sentido, 

Martinez (2001) diz que os níveis ou segmentos de governança corporativa são meios 

alternativos para a minimização da prática de gerenciamento de resultados. 

Ross (1973), Jensen e Meckling (1976), Healy e Palepu (2001), entre outros, afirmam 

que em relações estabelecidas por contratos, onde as partes contratadas (os agentes) executam 

as ações em nome dos contratantes (os principais) e estes possuem algum poder de decisão, 

pode haver conflito de interesses, levando-os a maximizar sua própria utilidade, o que pode 

acarretar na redução do capital do principal. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC] (2014), um 

importante tema em se tratando dos conflitos existentes nestas relações diz respeito aos 

mecanismos de controle e monitoramento das ações dos gestores para com as demais partes 

relacionadas. Esses mecanismos podem ser caracterizados como um sistema de ações, 

integrando a relação entre acionistas/cotistas, o conselho de administração, a diretoria, o 

conselho fiscal e a auditoria independente (IBGC, 2014). 

Para Shleifer e Vishny (1997) a governança corporativa busca compreender as 

maneiras com as quais os investidores se asseguram para obtenção de retorno para o seu 

investimento.  Neste sentido, a governança corporativa pode ser um fator aliado na redução da 

assimetria existente nas relações contratuais. 

Uma vez que a book-tax differences possui elementos que reduzem a capacidade de 

realização de lucros futuros por meio de ações discricionárias do gestor (Hanlon et al., 2005), 

por outro lado, reconhecendo governança corporativa como um determinante de qualidade 

dos lucros (Dechow et al., 2010), este trabalho busca investigar a relação existente entre a 

ABTD e os diferentes segmentos de governança corporativa das empresas de capital aberto no 

mercado brasileiro. 

Portanto, este trabalho busca responder a seguinte questão: existe relação entre a 

abnormal book-tax differences e os diferentes segmentos de governança corporativa nas 

empresas listadas na BM&FBovespa? 

Deste modo, buscou-se relacionar uma variável de caráter contábil – a ABTD, com 

variáveis categóricas que denotam o segmento de governança corporativa das organizações, 

conforme estabelecido pela BM&FBovespa. Sendo que para responder a questão de pesquisa 

foram elaboradas hipóteses testadas por meio de testes estatísticos.  

Assim, este trabalho buscou encontrar a relação direta entre a parte discricionária da 

diferença entre o lucro contábil e o lucro tributário, com os diferentes segmentos de 

governança corporativa.  

Os resultados sugerem que existe diferença estatística para a média da ABTD entre 

empresas listadas em segmentos diferenciados quando comparadas as demais empresas, sendo 

ainda observada relação negativa entre os segmentos diferenciados.  Deste modo, empresas 

listadas em seguimentos diferenciados possuem menor relação com a abnormal book-tax 

differences. 

A contribuição esperada por este trabalho pode ser percebida de duas formas: 1) Na 

discussão da relação entre o comportamento do gestor frente a diferentes organizações, por 

meio do gerenciamento de resultados contábeis ou do planejamento tributário, através da 

interpretação dos resultados apresentados; 2) Na discussão dos conceitos relacionados à 

Governança Corporativa e sua segmentação no mercado brasileiro conforme estabelecido pela 



 
 

 

BM&FBovespa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Sistema de Tributação no Brasil e a Tributação Sobre a Renda 

O sistema tributário brasileiro é composto de tributos diretos e indiretos, distribuídos 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabendo a cada ente legislar 

sobre determinados tributos, sendo vedado a estes instituir tributos sobre o patrimônio, à 

renda ou serviços uns dos outros. 

Em se tratando de tributação sobre a renda, o Código Tributário Nacional, estabelece 

no art. 43 que é de competência da União estabelecer os impostos incidentes sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza. 

As companhias abertas brasileiras, amostra estudada nesta pesquisa, utilizam o lucro 

real como sua forma de tributação. Esta forma de tributação parte do lucro contábil, sendo 

realizadas as adições e exclusões.. 

O lucro real, ou lucro tributário é apurado no LALUR - Livro de Apuração do Lucro 

Real, de maneira extra contábil, onde são realizadas as adições e exclusões pertinentes ao 

lucro contábil. A legislação permite ainda, em caso de apuração de prejuízo fiscal a sua 

compensação em períodos futuros, por prazo não definido, no entanto limitado a 30% do 

lucro líquido ajustado naquele período, conforme determina o Decreto 3.000, nos artigos n. 

249 e 250, respectivamente. 

A alíquota imposta pela legislação incidente sobre o lucro tributário para a 

determinação do imposto de renda é de 15%. Havendo lucro real superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) anual, aplica-se ainda alíquota adicional de 10% sobre a 

parcela superior a este montante.  

De maneira similar, a CSLL é calculada sobre a base de cálculo determinada pelo 

lucro contábil e suas adições e exclusões pertinentes. A alíquota vigente sobre este tributo 

perfaz 9% a qual deverá ser aplicada sobre a base de cálculo para a determinação do montante 

a ser pago. Caso na apuração da base de cálculo da CSLL encontre-se resultado negativo, é 

possível utilizar este resultado para abatimento em bases de cálculo futuras, limitado a 30% 

do resultado ajustado. 

De maneira geral, tem-se que a imposição tributária incidente sobre a renda das 

companhias abertas brasileiras totaliza 34%. Alguns autores (Hanlon et al., 2005; Tang, 2006; 

Ayres et al. 2009) sugerem que por haver um alto custo tributário, os gestores tendem a 

gerenciar os resultados, a fim de minimizar a carga tributária sobre suas operações, o que será 

tratado a seguir.  

 

2.2 Gerenciamento de Resultados e Planejamento Tributário 

 

Embora observado no cenário brasileiro um crescente interesse no tema gerenciamento 

de resultados nos últimos anos (Martinez, 2013), pouco têm se discutido no tocante ao 

planejamento tributário nas organizações. 

Entende-se gerenciamento de resultados como sendo a utilização de julgamento 

discricionário dos administradores na divulgação dos relatórios contábeis no âmbito da 

manipulação e estruturação das informações financeiras, dentro dos limites impostos pelo 

conjunto de normas geralmente aceitas (Schiper, 1989; Healy & Wahlen, 1999). 

Martinez (2013) por sua vez complementa dizendo que existem diferentes 

modalidades de gerenciamento de resultados, entre as quais destacam-se: 1) target earnings: 

gerenciamento de resultados contábeis no sentido de aumentar ou diminuir os lucros; 2) 

income smoothing: gerenciamento de resultados buscando minimizar a variabilidade dos 

resultados; e 3) take a bath ou big bath: gerenciamento de resultados que provoca a 



 
 

 

diminuição de lucros correntes e, em troca, a maximização de lucros futuros. 

Segundo Sholes (2014) o planejamento tributário eficiente deve considerar não apenas 

a redução no pagamento dos tributos, mas também: 1) as implicações tributárias para todas as 

partes envolvidas; 2) todos os tributos explícitos e implícitos; e 3) todos os custos no processo 

de planejamento, já que os tributos representam apenas um entre muitos custos do negócio. 

Já Tang (2006) caracteriza gerenciamento tributário como sendo a maneira do 

contribuinte explorar as ambiguidades existentes na legislação tributária a fim de aplicá-las da 

forma mais vantajosa nos demonstrativos contábeis e na estruturação de suas atividades, de 

modo a reduzir a carga tributária incidente. O autor ainda relaciona a alta carga tributária a um 

baixo resultado econômico (lucro) e menor vantagem competitiva, deste modo afetando 

negativamente o retorno do investimento e reduzindo o fluxo de caixa das empresas. O autor 

sugere ainda que os administradores buscarão minimizar a carga tributária incidente sobre 

suas atividades dentro dos limites legais.  

Ferreira et al. (2012) dizem que a legislação tributária afeta substancialmente a 

qualidade dos lucros na medida em que possibilita a adoção de regras e mecanismos de 

escrituração que aludem à apuração de impostos, assim como à aplicação de alternativas 

discricionárias nas escolhas contábeis. 

O trabalho de Formigoni et al. (2009) demonstra haver uma certa controvérsia em 

relação às medidas apropriadas para gerenciamento de resultados e para o gerenciamento 

tributário, sendo o book-tax differences (BTD) uma boa métrica para as duas maneiras de 

gerenciamento, o que pode ser observado através do trabalho de Tang (2006). 

 

2.3 Book-Tax Differences 

 

Formigoni et al. (2009) tratam como custoso para o governo o desenvolvimento de um 

sistema em separado da contabilidade societária para a fiscalização e arrecadação de impostos 

nas empresas, assim o sistema formal de contabilidade é na maioria das vezes adaptado às 

necessidades do fisco. Os autores afirmam que: 
 

As normas contábeis permitem certo número de critérios alternativos que 

possibilitam o julgamento dos administradores para a mensuração e evidenciação 

contábil das transações e eventos econômicos. Como algumas dessas escolhas 

contábeis desviam dos interesses fazendários, frequentemente, a legislação tributária 

somente permite a utilização de um número menor de critérios de mensuração dos 

resultados tributários (Formigoni et al., 2009, p. 46). 

 

Como tratado no tópico sobre tributação, os impostos sobre a renda (IR e CSLL) são 

apurados extra-contabilmente, por meio dos ajustes pertinentes ao lucro contábil. Estes ajustes 

podem ser classificados em duas categorias: ajustes permanentes e ajustes temporários. 

No caso dos ajustes permanentes a questão não está diretamente relacionada ao espaço 

temporal, mas sim a não apropriação da receita ou ainda da despesa por um dos conjuntos de 

normas geralmente aceitos, já nos ajustes temporários ocorre quando o momento do 

reconhecimento da receita ou mesmo da despesa é diferente entre as normas contábeis e 

tributárias (Ferreira et al., 2012). 

O termo book-tax differences (BTD), surge justamente pela existência de propósitos 

distintos entre o modelo contábil e o sistema tributário gerando diferença entre o resultado 

contábil e o resultado tributável. 

Alguns autores (Tang, 2006; Formigoni et al., 2009; Tang & Firth, 2011) tratam a 

BTD como sendo composta por duas distintas partes, sendo a primeira parte não-

discricionária (NBTD – normal book-tax differences), ocasionada por um desalinhamento 



 
 

 

entre as normas contábeis e/ou tributárias; e a parte discricionária (ABTD – abnormal book-

tax differences), podendo esta ser causada pela discricionariedade (gerenciamento) de 

resultados contábeis (EM), ou pelo gerenciamento tributário (TM).  

Existem várias formas de se estimar a ABTD. Tang (2006) propõe um modelo 

composto pela soma dos ativos imobilizado e intangível, da variação das receitas, das perdas 

operacionais e das compensações fiscais. Martinez et al. (2014) sugerem ajustes ao modelo 

incluindo variáveis pertinentes a realidade brasileira. 

No tocante a sua composição, usualmente modelos de estimação de accruals 

discricionários (proxies para EM) são utilizados nos estudos sobre gerenciamento de 

resultados. Paulo (2007) destaca os principais modelos de estimação de accruals 

discricionários, sendo estes: i) Modelo Healy (1985); ii) Modelo DeAngelo (1986); iii) 

Modelo Jones (1991); iv) modelo Jones Modificado (1995); v) Modelo KS (1995). O autor 

propõe ainda o modelo operacional, segundo este o modelo mais adequado à realidade 

brasileira. 

 

2.4 Governança Corporativa: Assimetria Informacional e o Valor da Firma 

Ross (1973), Jensen e Meckling (1976), Healy e Palepu (2001), entre outros, afirmam 

que em relações estabelecidas por contratos, onde as partes contratadas (os agentes) executam 

as ações em nome dos contratantes (os principais) onde estes possuem algum poder de 

decisão, pode haver conflito de interesses, levando-os a maximizar sua própria utilidade, o 

que pode acarretar na redução do capital do principal. 

Surgem neste ambiente os chamados conflitos de agência, caracterizados pela 

divergência de interesses existentes nas relações, onde uma parte depende das ações da outra, 

proporcionando conflito nestes casos, entre os interesses buscados (Jensen & Meckling, 

1976). 

Para Godoy e Marcon (2008) na tentativa de encontrar uma solução otimizada para 

eliminar, ou pelo menos reduzir uma eventual distância existente entre o que o principal 

espera e o que efetivamente é realizado pelo agente, alguns custos são incorridos, sendo estes 

chamados de custos de agência. Estes custos podem ser classificados como custos de 

obrigação, custos residuais ou custos de controle (Jensen & Meckling, 1976). 

Um importante tema concernente à gestão organizacional diz respeito aos mecanismos 

de controle e monitoramento das ações dos gestores para com as demais partes relacionadas, o 

que pode ser caracterizado como um sistema de ações, relacionando a relação entre 

acionistas/cotistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal e a Auditoria 

Independente (IBGC, 2014). 

Para Shleifer e Vishny (1997) a governança corporativa busca compreender as 

maneiras com as quais os investidores se asseguram para obtenção de retorno para o seu 

investimento.   

Agrawal e Chadha (2005) afirmam que os escândalos contábeis ocorridos no início da 

primeira década do século XXI suscitaram a necessidade de maior regulação dos mercados de 

capitais, quando as empresas viram seus valores patrimoniais despencarem drasticamente, 

assim como a experiência da queda das avaliações de risco dos títulos de dívida emitidos por 

elas.  

De maneira similar, Becht, Bolton e Röell (2003) relatam que fenômenos globais 

como, por exemplo, a onda de privatizações, as reformas dos fundos de pensão, o crescimento 

da poupança privada, a desregulamentação e a integração dos mercados de capitais, fizeram 

com que a governança corporativa tenha se tornado um tema central para as empresas. 

Importantes trabalhos (Daines (2001); La Porta, Lopez-De-Silanes, & Shleifer,  

(2002); Gompers, Ishii & Metrick, (2003); Anderson, Mansi, & Reeb, (2004); Ashbaugh, 



 
 

 

Collins, & Lafond, (2006); Black, Love, & Rachinsky, (2006); Lambert, Leuz, & Verrecchia, 

(2007); Galdi (2008); Braga-Alves & Shastri, (2011); Caixe & Krauter, (2013)) têm buscado 

relacionar o valor da firma aos direitos dos acionistas não controladores por meio da 

correlação entre variáveis de caráter contábil com o nível de governança corporativa das 

organizações. 

Neste contexto, Lopes e Martins (2005) dizem que melhores práticas de governança 

corporativa devem implementar meios capazes de propiciar a redução de assimetria 

informacional, reduzindo assim custos de transação existentes e propiciando maior proteção a 

investidores, objetivando a maximização de valor pela firma. 

 

2.5 O Papel das Agências Reguladoras 

 

A regulação exercida pelas agências reguladoras dos mercados de capitais impõe uma 

boa relação entre os participantes do mercado, protegendo os investidores contra atos ilegais 

de administradores e acionistas controladores de companhias abertas de modo que estes 

venham a ser reduzidos. Para tanto, estes órgãos utilizam meios formais e informais para 

diminuir a probabilidade de expropriação de riqueza da firma. 

Citam-se como meios formais existentes no mercado de capitais brasileiro, as 

Instruções, Deliberações, Notas Explicativas e Pareceres de Orientações, emitidos pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que mantém relação independente com os 

participantes do mercado. 

Com intuito de otimizar a função da governança corporativa nas empresas brasileiras 

de capital aberto, em 1999 a CVM, através do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) publicou a primeira edição do Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa. Este manual baseia-se em quatro princípios aos quais submetem-se os requisitos 

de governança, são eles: a necessidade de cumprimento de normas (compliance), prestação de 

contas (accountability), transparência (disclosure) e senso de justiça (fairness). 

Pode-se perceber ainda que, após a ocorrência das grandes fraudes contábeis já 

citadas, por pressão e intermédio destas agências reguladoras, foram estabelecidos vários 

mecanismos de proteção ao valor da firma. Um dos grandes passos para o estabelecimento de 

melhores fontes de transparência foi a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley (2002). O objetivo 

deste ato normativo foi proporcionar melhoria na gestão das empresas através da utilização de 

instrumentos de controles internos e de melhores práticas de governança corporativa (Carioca, 

De Luca, & Ponte, 2010). 

 

 

2.6 Segmentos de Governança Corporativa e Gerenciamento de Resultados 

 

Os níveis ou segmentos de governança corporativa são meios alternativos para a 

minimização da prática de gerenciamento de resultados (Martinez, 2001). Dechow et al. 

(2010), em seu trabalho de revisão sobre gerenciamento de resultados apontam seis categorias 

como determinantes de qualidade dos lucros, sendo uma destas categorias a de governança e 

controle. 

Dada à existência de conflitos de agência entre agente e principal, o mercado acionário 

brasileiro por meio de sua agência reguladora exige das organizações listadas certas 

características de governança, fazendo com que surjam diferentes segmentos de governança 

corporativa.  

Deste modo, em dezembro do ano 2000 a BM&FBovespa criou os segmentos 

especiais de listagem, sendo estes: Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1, haja vista a observação 



 
 

 

de diferentes perfis das empresas. Quanto ao novo mercado, a BM&FBovespa diz que: 
 

A listagem nesse segmento especial implica na adoção de um conjunto de regras 

societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política 

de divulgação de informações mais transparente e abrangente, sendo assim conduz 

as empresas ao mais elevado padrão de Governança Corporativa (BM&FBovespa, 

2014). 
 

A BM&FBovespa (2014) afirma também que as empresas classificadas como Nível 1, 

devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações pelos 

investidores. Já as empresas classificadas como Nível 2, possuem características semelhantes 

às classificadas no Novo Mercado, no entanto, mantêm o direito de emitir ações preferenciais.  

Contudo, uma vez que a manutenção destes mecanismos incorre em altos custos, a 

adoção das práticas de transparência é massivamente realizada apenas por empresas de grande 

porte. Diante disto, em 2006, foi lançada pela BM&FBovespa a Bovespa Mais, segmento 

criado no intuito de beneficiar pequenas e médias empresas, para que essas possam acessar o 

mercado de maneira gradual.  

Observa-se no mercado acionário brasileiro distintas características para cada 

segmento de governança, sendo que estas características revelam maior nível de 

monitoramento e controle em função do segmento.  

Uma vez que o gestor possui interesse discricionário e busca tomar decisões 

explorando as ambiguidades existentes no sistema, em empresas com menor monitoramento e 

controle tornam-se menos previsíveis essas decisões. 

Por definição, as empresas situadas nos segmentos diferenciados possuem 

características mais persistentes de monitoramento, embora ainda neste grupo, certas 

características sejam distintas. Exemplifica-se o fato do Novo Mercado (NM) apenas admitir 

ações ordinárias, aquelas com opção de voto. 

Ainda se observa, que as empresas listadas no Nível 2, realizam esforços na 

manutenção de um conselho de administração com maior número de integrantes, já as listadas 

no nível 1 buscam a vedação de acumulação de cargos entre o presidente do conselho de 

administração e do principal executivo da organização.  Existem ainda características comuns 

aos segmentos diferenciados que não são exigidas das empresas listadas no mercado 

tradicional. 

Deste modo, espera-se que empresas classificadas em segmentos diferenciados de 

governança conforme proposto pela BM&FBovespa, possuam atributos relacionados a 

qualidade da informação contábil e dos lucros (Dechow, 2010; Martinez, 2003) portanto para 

testar sua relação com a BTD bem como a sua distinção para as demais empresas foi 

elaborada a seguinte hipótese: 

H1: A ABTD das empresas listadas em segmentos diferenciados de governança 

corporativa é em média estatisticamente diferente das demais empresas listadas na 

BM&FBovespa. 

Em recente pesquisa Erfurth e Bezerra (2013) analisaram o gerenciamento de 

resultados em relação ao nível de governança das empresas listadas na BM&FBovespa e não 

puderam inferir que um maior nível de governança significa necessariamente um menor grau 

de gerenciamento de resultados.  
Uma vez que a BM&FBovespa busca por meio de sua segmentação demonstrar maior 

qualidade nos lucros para as empresas em segmentos diferenciados, analisou-se a hipótese: 

H2: Segmentos diferenciados de governança corporativa estão negativamente 

relacionados com a book-tax differences em sua parcela discricionária. 

Destaca-se ainda o trabalho de Larcker, Richardson, & Tuna, (2007), que ao analisar 



 
 

 

39 variáveis de governança encontraram evidências associativas entre os fatores de 

governança e gerenciamento de resultados no mercado de capitais norte americano.  

Portanto, dadas as hipóteses desenvolvidas, aliadas a teoria apresentada para BTD e 

gerenciamento de resultados provocam a busca por evidências quanto a relação existente entre 

estes constructos. 

 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto aos aspectos metodológicos, este trabalho trata-se de um estudo de natureza 

descritiva, uma vez que aborda a coleta e o tratamento de dados, a fim de se conferir validade 

cientifica a pesquisa. 

Tratando-se de pesquisa descritiva, Beuren (2003), salienta que esta pode ser 

caracterizada como um estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa, 

sendo a sua finalidade relatar, identificar e comparar entre outros aspectos, além de contribuir 

no sentido de identificar relações existentes entre as variáveis estudadas em determinada 

população, sendo normalmente empregadas técnicas estatísticas. 

Utilizam-se, ainda, técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente 

quantitativos (Martins, 2000). 

 

3.1 Amostra e Coleta de Dados 

A amostra é constituída pelas empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa 

que dispõem das informações financeiras publicadas. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o software Economática
®
, sendo 

realizados os seguintes filtros na pesquisa: i) País sede: Brasil; ii) Tipo de Ativo: Ação; iii) 

Classe: ON/PN; iv) Bolsa: BM&FBovespa; v) Ativo ou Cancelado: Ativo; vi) Setor: 

Utilizadas as categorias do Economática
®
, excluindo-se aquelas classificadas nos setores 

finanças bem como fundos e seguros, haja vista possuírem diferentes regras de tributação, 

bem como em seu padrão contábil; vii) Utilizar dados consolidados; viii) Moeda: milhares de 

reais; ix) Data das demonstrações: 31 de dezembro de 20XX. 

 Os dados foram coletados no período de 05 anos entre 2009 e 2013. Justifica-se o 

período pelo fato de o mesmo compreender o período de vigência do RTT – Regime 

Tributário de Transição, assim a legislação para fins de cálculo de IR e CS é a mesma em todo 

o período. Neste mesmo período, pós implantação das Normas Internacionais de 

Contabilidade, observam-se novas formas de registro contábil o que irá ocasionar maior 

diferença entre o lucro contábil e tributário. 

Foram excluídas da amostra aquelas empresas que não apresentavam todas as 

informações necessárias para cálculo das variáveis deste estudo, sendo assim, a amostra final, 

estatisticamente classificada de maneira desbalanceada é composta de 1574 observações de 

368 diferentes firmas. 

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra por segmento de governança 

corporativa. 

 

Tabela 1 - Caracterização da Amostra por Segmento de Governança 

Segmento Número de empresas % 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
N1 23 25 22 26 22 7.50% 

N2 15 12 12 11 13 4.00% 

NM 93 97 111 112 124 34.12% 



 
 

 

NT 178 164 166 177 171 54.38% 

Total 309 298 311 326 330 100.00% 

 

Conforme pode ser observado, a maior parte das empresas da amostra (54,38%) não 

participam de um segmento de governança corporativo diferenciado, sendo, portanto 

classificadas como governança tradicional (NT).  

Nota-se ainda que a amostra apresenta-se distribuída de maneira equilibrada, haja vista 

que o somatório das empresas com governança diferenciada perfazer pouco mais de 45,62% 

do total das empresas, havendo assim uma pequena desvantagem em termos proporcionais. 

 

3.2 Tratamento dos Dados e Considerações Gerais 

 

O objetivo do presente trabalho é verificar se existe relação entre a abnormal book-tax 

differences e a governança corporativa nas empresas listadas na BM&FBovespa. 

Para a estimação da abnormal book-tax differences (ABTD), utilizou-se a metodologia 

proposta por Martinez et. al (2014), conforme equação 1 a qual é o modelo ajustado de Tang 

(2006). A variável LAW que no trabalho de Martinez (2014) é uma dummy indicando a 

vigência ou não do RTT, foi suprimida uma vez que neste trabalho toda a amostra está sujeita 

as mesmas regras de tributação. 

 

BTDit = α + β1INVit + β2∆REVit + β3NOLit + β4DITit + β5(NE-NI)it + β6(DTA-DTL)it + εit 

(1) 

Onde: 

BTDit = diferença entre o resultado contábil e o resultado tributável da empresa i no ano t; 

INVit = somatório das contas investimentos, imobilizado, intangível e diferido da empresa i no 

ano t; 

∆REVit = variação da receita bruta da  empresa i no ano t-1 para o ano t; 

NOLit = prejuízo fiscal líquido da empresa da empresa i no ano t; 

DITit = imposto de renda diferido da empresa i no ano t; 

(NE-NI)it = valor do patrimônio líquido subtraído do lucro líquido da empresa i no ano t; 

(DTA-DTL)it = diferença entre o ativo fiscal diferido e passivo fiscal diferido da empresa i no 

ano t; 

εit = resíduo da regressão para a firma i no ano t; 

α é a constante e β são os coeficientes estimados da regressão. 
 

A composição do modelo leva em consideração, as contas afetadas pela diferença 

entre o lucro contábil e tributário, sendo sua justificativa tendo sido amplamente discutida por 

Martinez et. al (2014). Observa-se que o modelo apresenta-se condizente com a realidade das 

empresas em se tratando do impacto trazido pelas IFRS, já que embora não sejam tratados 

individualmente, os mesmos fazem parte de sua composição. 
Os resíduos estimados para a regressão 1, serão utilizados como proxy para a 

abnormal book-tax differences. Assim a hipótese 2 poderá ser verificada através do seguinte 

modelo estatístico proposto, conforme denota a equação 2. 

 

ABTDit(abs)= α + δ1(NMit) + δ2(N2it) + δ3(N1t) + β1(SIZEt) + ∑    
   (Sectorit ) + εit 

(2) 

Onde: 

ABTDit = parcela discricionária (em termos absolutos) da diferença entre o resultado contábil 

e o resultado tributável da empresa i no ano t; 



 
 

 

NMit = variável dummy i no ano t assumindo valor 1 para as classificadas como Novo 

Mercado e 0 para as não classificadas como Novo Mercado; 

N1it = variável dummy i no ano t assumindo valor 1 para as classificadas como Nível 1 e 0 

para as não classificadas como Nível 1; 

N2it = variável dummy i no ano t assumindo valor 1 para as classificadas como Nível 2 e 0 

para as não classificadas como Nível 2; 

NTit = variável dummy i no ano t assumindo valor 1 para as classificadas como Governança 

Tradicional e 0 para as não classificadas como Governança Tradicional, é a base para 

comparação; 

SIZEt = Logaritmo Natural do Ativo Total da firma i no ano t, sendo esta uma proxy para 

tamanho da firma; 

Sectorit = variável dummy para setor assumindo valor 1 em seu determinado setor e 0 caso 

contrário; 

εit = resíduo da regressão para a firma i no ano t; 

α é a constante, δ e β são os coeficientes estimados da regressão. 
 

Como o objetivo da hipótese 2 é verificar se os segmentos diferenciados de 

governança possuem relação com a parcela discricionária da BTD independente da 

sinalização se positiva ou negativa, optou-se por utilizar os valores absolutos para ABTD. 

Espera-se que os coeficientes δ1, δ2 e δ3 sejam significativamente relevantes. Espera-se 

ainda que os coeficientes para governança corporativa diferenciada sejam crescentes em 

função do segmento de maior controle, ou seja, δ1 > δ2 > δ3 uma vez que os segmentos 

diferenciados possuem características mais expressivas no tocante a monitoramento e 

controle. 

Para classificação dos segmentos de governança corporativa, utilizou-se os dados do 

índice IGCX - Índice de Governança Corporativa Diferenciada BM&FBovespa (2014), 

relativos às carteiras teóricas de fechamento em cada ano. As empresas não classificadas 

como N1, N2 ou NM, foram classificadas como NT (Governança Tradicional). 

Para tratamento dos outliers foi utilizada a técnica de Winsorização  para todas as 

variáveis exceto as dummies, sendo utilizada a proporção de 0,05 para cada lado dos 

extremos. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

4.1 Estimação da ABTD pelo Modelo Tang Ajustado a Realidade Brasileira 

Os dados evidenciados na Tabela 2 apresentam a média, desvio padrão, mínimo e 

máximo para as variáveis do modelo Tang ajustado conforme proposto por Martinez et. al, 

(2014), sendo este a referência para estimativa da abnormal book-tax differences.  

 

Tabela 2 - Estatística Descritiva das Variáveis do Modelo Tang Ajustado  

Variável Mean Std. Dev. Min Max Obs. 

BTDt  -0,027 0,093 -0,322 0,162 1574 

INVit  0,341 0,281 0,000 0,864 1574 

∆REVit 0,050 0,111 -0,185 0,306 1574 

NOLit 0,050 0,054 0,000 0,192 1574 

DITit  0,005 0,007 -0,001 0,026 1574 

(NE-NI)it  0,379 0,259 -0,128 0,916 1574 

(DTA-DTL)it  -0,005 0,035 -0,103 0,055 1574 



 
 

 

 

A seguir a Tabela 3 apresenta os coeficientes estimados para a equação 1, que irá gerar 

a ABTD para as demais equações através de seus resíduos. 

 
 

 

 

 

 

Tabela 3 - Variáveis Estimadas Para o Modelo Tang Ajustado  

BTDit  Coef.   Std. Err  t P>|t|  

INVit  0,020 0,009 2,20 0,025** 

∆REVit -0,004 0,020 -0,24 0,810 

NOLit 0,197 0,048 4,06 0,000*** 

DITit  1,609 0,316 5,08 0,000*** 

(NE-NI)it  0,000 3014 0,01 0,991 

(DTA-DTL)it  -0,103 0,057 -1,79 0,073* 

Const -0,052 0,009 -5,60 0,000*** 

Significância : *** 1% ; **5%; *10% 

  F( 6,  1567) =    9,14 

   Prob > F      =  0,0000 

   R-squared     =  0,0424       

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 são relativamente similares aos achados de 

Martinez (2014), embora para as variáveis ∆REVit e (NE-NI)it não aparenta haver relação 

linear significante. Uma provável explicação para o viés de pesquisa no que tange a variável 

∆REVit pode estar relacionada justamente ao fato de uma mudança no conceito de receita 

bruta, causando distorções nas informações financeiras disponibilizadas pelas instituições. 

 

4.2 Teste T de Student para Média da ABTD em Grupos de Governança 

 

A Tabela 4 acrescenta os coeficientes estimados para o teste de médias para ABTD 

separadas em governança diferenciada e tradicional. 

 

Tabela 4 - Teste T de Student para Duas Amostras e Variâncias Iguais  

Variable Obs. Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

ABTDnd 718 0,008 0,001 0,047 0,005 0,012 

ABTDnt 856 -0,007 0,003 0,116 -0,015 0,000 

Combined 1574 -3,67e 0,002 0,091 -0,004 0,004 

Diff   0,165 0,004   0,007 0,025 

diff = mean(ABTDnd) - mean(ABTDnt) 

 

t = 3,570 

H0: diff = 0 

 

degrees of freedom = 1572 

       Ha: diff < 0 Ha:diff ≠ 0 Ha: diff>0 

 Pr(T < t) = 0,9998 Pr(|T| > |t|) = 0,0004 Pr(T > t) = 0,0002 

 



 
 

 

A hipótese a ser testada (H1) afirma que a média da ABTD para empresas listadas em 

segmentos diferenciados é diferente da média das demais empresas listadas.  

Conforme pode ser observado para o teste realizado, considerando um intervalo de 

confiança de 95%, com 1572 graus de liberdade, a hipótese nula (diff = 0) deve ser rejeitada, 

haja vista que os resultados mostram que a médias para ABTDnd são estatisticamente 

diferentes das médias para ABTDnt a um nível de significância de 1%, (Pr(|T| > |t|) = 0,0004).  

Sendo assim, a hipótese H1 é confirmada, havendo diferença entre a ABTD das 

empresas em segmentos diferenciados quando comparadas as empresas listadas com 

governança tradicional. O resultado vai de encontro à proposição de Martinez (2001), assim 

há potencial poder explicativo para a variável BTD relacionando-a com a governança, em se 

tratando da qualidade da informação contábil conforme descreve Dechow et. al, (2010). 

 

4.3 Resultados das Regressões para o Modelo Proposto  

 

A partir desta seção, busca-se exaurir a questão de pesquisa a fim de se validar ou 

rejeitar a hipótese proposta (H2).  

 

Tabela 5 - Variáveis Estimadas Para o Modelo Proposto 

Painel a: Modelo Puro Painel b: Inclusão de Variáveis de Controle 

ABTD(abs)it  Coef.   Std. Err  t P>|t|  Coef.   Std. Err  t P>|t|  

NM -0,043 0,003 -13,02 0,000*** -0,040 0,003 -11,91 0,000*** 

N2 -0,047 0,004 -9,58 0,000*** -0,038 0,005 -6,80 0,000*** 

N1 -0,045 0,004 -9,68 0,000*** -0,032 0,005 -6,61 0,000*** 

SIZE 

    

-0,001 0,000 -5,85 0,000*** 

Const 0,077 0,002 26,06 0,000*** 0,108 0,006 17,91 0,000*** 

Significância : *** 1% ; **5%; *10% 

  

Significância : *** 1% ; **5%; *10% 

NT é a base para comparação 

  

NT é a base para comparação 

 Dummy Sector = Não  

   

Dummy Sector = Sim 

 F( 3,  1570) =    61,86 

   

F( 22,  1551) =    11,81 

 Prob > F      =  0,000 

   

Prob > F      =  0,0000 

 R-squared     =  0,0939       R-squared     =  0,1658   

 

Dos painéis A e B demonstrados na Tabela 5 os coeficientes estimados para os 

segmentos diferenciados de governança corporativa (δ1, δ2, e δ3) podem ser interpretados como 

sendo a diferença esperada para a ABTD das empresas classificadas em segmentos 

diferenciados para as empresas listadas em governança tradicional. Para tratar o problema de 

heterocedasticidade as regressões foram estimadas com robustez (Wooldridge, 2005).  

Sendo assim conforme pode ser observado, para o modelo puro (painel A) em que a 

variável dependente é regredida apenas em função dos segmentos de governança, tendo como 

referência a NT, os coeficientes estimados demonstram haver relação estatística significativa 

ao nível de 1% para todos os segmentos diferenciados, sendo os coeficientes negativos 

enquanto para NT este apresentar-se positivo (α = 0,077), o que induz aceitar a hipótese H2, 

no entanto não apresentando relação crescente para este grupo (N2>NM>N1). Por este motivo 

foram incluídas as variáveis de controle para o tamanho das empresas e o setor de atuação. 

Os dados apresentados no painel B da Tabela 5 evidenciam os coeficientes estimados 

para o modelo proposto, incluindo-se variáveis de controle. Conforme observado, o modelo 

apresenta relação estatística significativa (Prob > F = 0,0000), e este possui R
2
 superior ao 



 
 

 

modelo sem a inclusão de controles, além de todos os coeficientes estimados para as variáveis 

de governança diferenciada serem estatisticamente significantes ao nível de 1% e crescentes 

em função do segmento.  

Utilizou-se o teste de coeficientes para verificar a igualdade dos coeficientes, foram 

encontrados resultados que evidenciam ao nível de significância de 1% que todos são 

diferentes, podendo se aderir à validade da proposição de crescimento entre os coeficientes 

conforme apresentado. Deste modo, a hipótese H2 (Segmentos diferenciados de governança 

corporativa estão negativamente relacionados com a abnormal book-tax differences) não pode 

ser rejeitada, sendo a mesma aceita. Deste modo, observa-se que a direção da ABTD em 

termos de magnitude é condizente a segmentação em níveis de governança. 

 

5 CONCLUSÕES 

É notório que os distintos propósitos entre o modelo contábil e o sistema tributário 

acarretam diferenças entre o resultado contábil e o resultado tributável, surgindo então à 

figura da variável de caráter contábil tida como foco desta pesquisa denotada por BTD (book-

tax differences). Todavia, conforme demonstrado através da revisão de literatura realizada 

tanto em nível nacional quanto internacional, sugere-se que parte desta diferença – a chamada 

ABTD surge pelo poder discricionário do gestor por meio de gerenciamento de resultados 

contábeis ou tributários. 

No que tange a minimização dos chamados custos de agência, um excelente 

mecanismo de proteção e controle pode ser observado por meio dos princípios de governança 

corporativa. Portanto, alinhado as proposições de Martinez (2001) e Dechow et al. (2010), 

este trabalho buscou relacionar a diferença entre o lucro contábil e tributário e a governança 

corporativa, medido pela segmentação proposta pela BM&FBovespa.  

Em uma primeira análise conclui-se por meio do teste t de student, que as empresas 

listadas em segmentos diferenciados possuem ABTD’s médios diferentes daquelas listadas na 

governança tradicional. Sendo assim, a proposição da BM&FBovespa em segmentar as 

empresas estaria consistente a qualidade da informação contábil, já que este é um de seus 

interesses, validando a hipótese da pesquisa. 

Utilizando-se o método de mínimos quadrados ordinários, quando analisada a relação 

entre os segmentos diferenciados e a ABTD encontram-se resultados que indicam relação 

estatística significativa entre as variáveis independentes e a de interesse, fazendo com que seja 

aceita a hipótese proposta de que segmentos diferenciados de governança corporativa estão 

negativamente relacionados com a ABTD, indicando haver importante significância para a 

inclusão dos segmentos diferenciados, sendo estes achados consistentes as proposições de 

Martinez (2001) e Dechow et. al., (2010). 

Ainda assim, os resultados vão de encontro aos achados de Larcker et al. (2007), de 

Formigoni  et al. (2009), e acrescentam ao estudo de Erfurth e Bezerra (2013), através da 

inclusão do segmento tradicional de governança para as empresas brasileiras. 

Insta salientar as possíveis limitações geradas pelo trabalho. A primeira, diz respeito a 

proxy associada a variável abnormal book-tax differences, a qual na realidade brasileira 

apresenta significativo viés em se tratando de efeitos não observáveis através da coleta dos 

dados, cita-se o exemplo abordado por Formigoni et al. (2009) que destaca a existência de 

diversos benefícios fiscais concedidos as empresas não sendo possível a sua captura por dados 

contábeis, necessitando-se de uma abordagem na observação dos eventos dispostos em notas 

explicativas. 

Outra limitação está ligada ao fato de utilizar a própria segmentação proposta pela 

BM&FBovespa sem nenhuma outra análise no tocante aos construtos de governança. 



 
 

 

A contribuição prática deste trabalho está associada à demonstração da relação entre a 

parte discricionária da diferença do lucro contábil para o tributário e as melhores práticas de 

gestão por meio da adoção de segmentos diferenciados de governança corporativa.  

Para pesquisas futuras, sugere-se buscar diferentes alternativas para se classificar a 

amostra em se tratando de governança corporativa, incluindo informações qualitativas a 

pesquisa. 
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