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RESUMO 

Com a adoção do Brasil às International Financial Reporting Standards (IFRS), é possível 

que as Book tax differences (BTD) sejam maiores em função da melhora na qualidade da 

informação contábil para fins de divulgação, já que representam um maior distanciamento 

entre o lucro para fins de divulgação e o lucro para fins de tributação. Nesse contexto, se a 

pressão por informação de qualidade for maior por parte dos investidores do que dos credores, 

que possuem maior acesso às informações das firmas do que aqueles, é possível pensar que 

empresas com menor endividamento e menor custo de capital próprio possuem uma maior 

BTD. Assim, o estudo investigou a relação entre nível de endividamento, o custo de capital 

próprio e a adoção do IFRS com a BTD, com dados em painel. Os resultados confirmaram 

que empresas menos endividadas possuem maior BTD e que a BTD aumentou após a adoção 

do IFRS. Já a relação com o custo de capital próprio não se mostrou estatisticamente 

significante. Esses resultados sugerem que empresas com maior endividamento tendem a não 

apresentar informações em suas demonstrações financeiras em mesmo nível de qualidade que 

as com menor endividamento, o que remete à noção de que credores têm menor demanda por 

qualidade da informação que investidores. Apesar de uma maior participação de capital 

próprio conduzir à melhor qualidade da informação, o nível de risco, representado pelo custo 

de capital próprio, não se mostra como um fator explicativo do nível de qualidade das 

informações financeiras. 
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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Após a promulgação da lei 11.638/07, que tornou obrigatória a adoção das IFRS - 

International Financial Reporting Standards no Brasil, houve a desvinculação entre a 

contabilidade financeira e a tributária (Nakao, 2012). Com isso, a diferença entre o lucro 

contábil antes do imposto de renda (LAIR), mensurado de acordo com as normas IFRS, e o 

lucro tributável (Lucro Real), que atende às exigências da Receita Federal do Brasil, é 

formada por diferenças temporárias e/ou diferenças permanentes (Hanlon, 2005). Essa 

diferença é chamada, na literatura, de Book-Tax Difference (BTD), conforme Hanlon e 

Heitzman (2010). 
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É possível que a BTD das empresas brasileiras aumente após a adoção de IFRS, 

basicamente pelo aumento das diferenças temporárias. Por exemplo, mecanismos como 

perdas por impairment, previstas pelo CPC 01, e mensurações a valor justo, definidas a partir 

do CPC 46, devem provocar maiores BTDs. As diferenças em relação ao valor registrado no 

balanço serão deduzidas e/ou tributadas somente no momento da venda do ativo. 

Até 2007, as normas e práticas para divulgação possuíam relevante influência da 

legislação tributária, a ponto de ser necessária a instauração de um processo de neutralidade 

tributária para que o mercado e a legislação pudessem implementar as mudanças na 

contabilidade para fins de divulgação. Este processo foi criado a partir da lei 11.941/2009 e 

ficou conhecido com Regime Tributário de Transição (RTT), com a garantia de que os 

mecanismos contábeis utilizados pelas IFRS não tivessem efeito tributário (Iudícibus, Santos, 

Gelbcke & Martins, 2010). Com a Lei 12.973/2014, a neutralidade tributária foi tornada 

definitiva. 

Com isso, pode-se esperar que a BTD represente o aumento da qualidade da 

informação contábil após a adoção de IFRS, pois a mensuração do lucro contábil está (a 

princípio) desvinculada da mensuração do lucro tributável. Considerando que não houve 

mudanças relevantes na legislação tributária no mesmo período, qualquer alteração relativa no 

volume de BTD pode representar o distanciamento entre ambos os lucros, basicamente como 

resultado da implementação das IFRS. 

Apesar de a adoção do IFRS ser comum a todas as empresas, ela pode ser 

heterogênea, com empresas não adotando plenamente as normas internacionais (Daske, Hail, 

Leuz & Verdi, 2013). Essa heterogeneidade é dada não só pelos diversos incentivos 

econômicos que estão presentes nas diversas relações contratuais, mas também pela 

complexidade do processo em si e a existência de diferenças políticas e culturais que geram 

uma certa incerteza e até mesmo resistência (Rezaee, Smith & Szendi, 2010). 

No caso brasileiro, como as companhias abertas adotaram as normas internacionais 

de maneira mandatória (Santos, Pontes & Mapurunga, 2014), talvez sem mudanças nos 

demais incentivos, é possível pensar que uma parte das empresas continue com práticas 

contábeis semelhantes às anteriores dada a flexibilidade de interpretação das IFRS (Osma & 

Pope, 2011). 

Se a pressão por qualidade da informação contábil for maior por parte de 

investidores, principalmente minoritários, do que por parte de credores, que possuem maior 

acesso a informações por outros meios (Martins, Martins & Martins, 2007), empresas com 

menor endividamento e maior custo de capital próprio tendem a apresentar maior nível de 

BTD após a adoção das IFRS. O endividamento representa o volume de capital empregado 

por credores e investidores na firma e o custo de capital próprio representa o risco percebido 

pelos investidores em relação à entidade. Considerando que a melhoria da qualidade possa ser 

heterogênea em função de incentivos diferentes dados por credores e investidores, se a 

participação e o custo de capital próprio forem maiores, é possível que a pressão por 

qualidade seja maior. 

Assim, o problema de pesquisa é: empresas com menor endividamento e menor custo 

de capital próprio apresentam maior nível de BTD com a adoção de IFRS? 

O objetivo desse trabalho é verificar a relação entre a BTD, o endividamento e o 

custo de capital das empresas de capital aberto no Brasil antes e após a adoção de IFRS. Para 

tanto, foram coletados dados de 90 empresas de capital aberto por meio do software 

Economática
®
, para o período de 2005 a 2007 e 2010 a 2014. Aplicou-se a técnica estatística 

de regressão com dados em painel a fim de buscar a relação entre as variáveis. 



 

 

 

A relevância desse estudo se dá na medida em que a BTD é um reflexo das diversas 

relações contratuais existentes na sociedade: investidores, agências reguladoras, empresas etc. 

No que tange aos interesses dos investidores, a BTD é resultado da qualidade das 

demonstrações financeiras das empresas e pode ser uma ferramenta para avaliação da mesma, 

bem como para os órgãos reguladores (Ferreira, Martinez, Costa & Passamani, 2012). 

Ademais, ela pode refletir características das empresas, como estratégias de planejamento 

tributário (Ayers, Jiang & Laplante, 2008) e gerenciamento de resultados (Formigoni, 

Antunes & Paulo, 2007). 

Essa pesquisa procura contribuir para o preenchimento de uma lacuna teórica da 

literatura, dada a escassez de estudos que correlacionem BTD, nível de endividamento e de 

custo de capital próprio no contexto da adoção das normas internacionais. 

Além desta introdução, este trabalho está dividido em quatro seções: referencial 

teórico, metodologia, resultados e conclusões. A seção do referencial teórico e 

desenvolvimento de hipóteses aborda, por meio da revisão bibliográfica, temas chaves do 

trabalho e as hipóteses testadas. Nos processos metodológicos tem-se a descrição da amostra, 

do método estatístico e das variáveis utilizadas no modelo. Nos resultados, será feita uma 

discussão que para compreender toda a análise dos resultados obtidos. Finalmente, os pontos 

principais são destacados na conclusão, bem como as contribuições oferecidas para o trabalho 

e sugestões de futuras pesquisas. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA E DESENVOLVIMENTO DAS HIPOTÉSES  

2.1 Book-Tax Difference (BTD) 

As contabilidades financeira e fiscal sempre estiveram, historicamente, fortemente 

vinculadas, seja pela obrigatoriedade da apuração dos impostos ou pela existência de 

incentivos econômicos para o uso de critérios iguais de reconhecimento e mensuração dos 

eventos para as duas finalidades (Braga, Filho & Barros, 2014), o que é chamado na literatura 

de conformidade financeira e fiscal (Hanlon, Maydew & Shevlin, 2005). Apesar disso, os 

objetivos das duas contabilidades são e sempre foram diferentes (Martinez & Ronconi, 2015).  

De acordo com Dalmácio e Rezende (2008) a contabilidade financeira funciona 

como uma espécie de mecanismo de governança corporativa pois objetiva fornecer 

informações a respeito da empresa a seus usuários, especialmente investidores minoritários, 

que necessitam de informações de qualidade para aplicar seus recursos (Martinez & Ronconi, 

2015). Assim, o lucro contábil, que é apurado com base no regime de competência, é utilizado 

como uma medida de desempenho das empresas (Dechow, 1994). 

Em contraste a isso, a contabilidade para fins de tributação deve atender aos 

interesses dos órgãos fazendários do Estado, que é representado na esfera federal pela Receita 

Federal do Brasil. Conforme Manzon e Plesko (2001) e Scholes et al. (2002) a contabilidade 

tributária se destina a fornecer regras buscando uma determinação equitativa e eficiente das 

obrigações e o subsequente recolhimento das receitas tributárias, mas também fornecer 

incentivos para que as firmas se envolvam em atividades às quais estão nos interesses do 

Estado.  

Esses objetivos divergentes geram, portanto, dois lucros diferentes: o lucro antes da 

apuração dos impostos, o LAIR, que atende às normas contábeis e o lucro tributável ou real, 

mensurado de acordo com as regras previstas na legislação tributária. A diferença entre o 

LAIR e o lucro tributável é chamada, pela literatura, de book-tax difference (BTD) (Hanlon & 

Heitzman, 2010) e vem sendo alvo de diversos estudos (Guenther, Maydew & Nutter, 1997; 



 

 

 

Mills, 1998; Manzon & Plesko, 2001; Tang, 2005; Goncharov & Zimmermann, 2005; 

Formigoni et al., 2009). 

 A BTD pode ter origem em diferenças temporárias e/ou permanentes (Tang, 2005).  

De acordo com Weber (2005) as temporárias acontecem quando ambos os sistemas contábil e 

tributário reconhecem certas despesas e receitas, porém divergem no momento do 

reconhecimento. Por exemplo, ganhos ou perdas por ajuste a valor justo e perdas por 

impairment, devem ser reconhecidas apenas no momento da venda do ativo em questão. 

Por outro lado, as diferenças permanentes não estão relacionadas ao lapso temporal 

pois ocorrem quando certas receitas e despesas não são reconhecidas por um conjunto de 

normas (Ferreira et al.,2012). Essas diferenças podem ser exemplificadas por despesas 

indedutíveis como multas, brindes, juros sobre capital próprio, entre outros (Piqueiras, 2010). 

 

2.2 Adoção das IFRS e BTD 

No ano de 2007 foi promulgada a lei 11.638/07 no Brasil, obrigando as empresas de 

capital aberto a adotarem as International Financial Reporting Standards (IFRS). As IFRS 

são as normas contábeis publicadas e revisadas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), entidade que tem a função de promover a convergência dos padrões contábeis 

entre os países (Lemes & Silva, 2007).  

A adoção foi escolhida sob a justificativa de unificar as informações financeiras das 

empresas, aumentando a transparência e qualidade dos relatórios contábeis, facilitando a 

comparabilidade entre elas e tornando o mercado de capitais mais eficiente (Bartov, Golderg 

& Kim, 2005; Barth, Landsman & Lang, 2008; Jeanjean & Stolowy, 2008; Morais & Curto, 

2009; Chalmers, Clinch & Godfrey, 2009; Macedo, Araújo & Braga, 2012).  

Entretanto, não há um consenso sobre isso. Ball (2006) observa que um padrão 

contábil superior como esse não necessariamente se traduzirá em uma divulgação de maior 

qualidade, pois na qualidade dos relatórios também há a influência de forças políticas e 

econômicas. Estudos de Ball, Kothari e Robin (2000) e Burgstahler, Hail e Leuz (2006) 

sugerem um papel limitado das normas internacionais na determinação da qualidade dos 

relatórios contábeis e ainda destacando, também, a relevância dos incentivos que estão por 

trás do processo da divulgação das demonstrações das empresas. 

Para Osma e Pope (2011) normas estabelecidas por meio de princípios possuem maior 

tendência a oferecer um número maior de escolhas contábeis e dessa forma a heterogeneidade 

das escolhas será reforçada dada a flexibilidade das IFRS.   Corroborando, Daske et al. (2013) 

afirmam que as empresas apresentam heterogeneidade na adoção das IFRS. O estudo, que 

verificou os efeitos de liquidez e o custo de capital de empresas estrangeiras que adotaram as 

normas de forma voluntária, confirmou a hipótese de que há heterogeneidade a partir da 

adoção das IFRS porque as empresas mostram diferenças na maneira de relatar os incentivos.   

Assim, apenas a adoção às normas pode não ser suficiente para garantir melhora na 

qualidade das informações contábeis dada a possível presença de heterogeneidade e 

flexibilidade das escolhas contábeis por parte das empresas brasileiras. Diferenças na 

qualidade da informação contábil, portanto, devem ser observadas mesmo após a finalização 

do processo de convergência pois a qualidade é resultado do aparato institucional da firma no 

qual estão incluídos os sistemas legal e político do país (Rezaee et al., 2010), além de outros 

incentivos à divulgação de informações como: sistema fiscal, estrutura de capital, composição 

acionária e, ainda, o nível de desenvolvimento do mercado de capitais (Kvall & Nobes, 2010; 

Osma & Pope, 2011). 

Soderstrom e Sun (2007) sugeriram um modelo objetivando explicação das variações 

acerca da qualidade dos números contábeis. De forma geral, o modelo tem como proposta a 



 

 

 

ideia de que os padrões contábeis, o sistema legal e político e os incentivos à divulgação dos 

relatórios contábeis afetam a qualidade dos mesmos.  

Dessa forma, se o IASB promover melhorias contínuas no padrão das normas 

internacionais, pode-se esperar que as demonstrações elaboradas de acordo com esse padrão 

sejam cada vez mais confiáveis e importantes. Contudo, a utilização de um conjunto único de 

normas pode não aumentar a qualidade da informação contábil de maneira igual para cada 

empresa porque o sistema legal e político e os incentivos presentes nas relações contratuais 

influenciam isso (Soderstrom & Sun, 2007). 

O padrão do IFRS foi elaborado mediante um ambiente no qual prevalece um modelo 

de governança corporativo desenvolvido e orientado aos investidores (Hung & Subramanyam 

,2007), enquanto que no Brasil, o modelo é orientado aos credores (Lopes & Walker, 2008). 

Adicionalmente, o Brasil possui tradição code law (Weffort, 2005), enquanto que as normas 

internacionais foram criadas em ambiente de tradição commom law (Ball, Robin & Wu, 

2003). 

Portanto, ao se analisar as características do ambiente institucional brasileiro, é 

possível pensar que as empresas possuem baixos incentivos para divulgar suas demonstrações 

financeiras de qualidade. Coelho, Galdi e Lopes (2010) argumentam isso baseando-se nos 

seguintes fatores: estrutura acionária concentrada, proximidade entre a contabilidade 

financeira e fiscal, sistema de proteção ao investidor e enforcement fracos e financiamento 

centrado em capital de terceiros ao invés de capital próprio. 

A adoção pelo Brasil às normas internacionais de contabilidade trouxe a desvinculação 

entre a contabilidade financeira e tributária e quebra da conformidade financeira e fiscal 

(Nakao, 2012). Essa separação pode sugerir que as empresas têm maiores incentivos para 

divulgarem relatórios contábeis com melhor qualidade a investidores e credores ao invés de 

objetivar apuração de tributos sobre o lucro.  

Essa separação deve gerar mais diferenças temporárias. Por exemplo, perdas por 

impairment, mensurações a valor justo e ajustes a valor presente geram diferenças temporárias 

em função de os resultados tributáveis/dedutíveis relacionados são reconhecidos em 

momentos diferentes para fins de apuração dos tributos sobre o lucro. 

A partir do exposto, a seguinte hipótese será testada: 

 

H1 : A partir da adoção do IFRS no Brasil, a BTD das empresas é maior. 
 

2.3 Estrutura de capital e BTD 

O CPC 00 define o objetivo dos relatórios financeiros destinando-os a dois grupos: 

 
O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações 

contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação (reporting 

entity) que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por 

empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento 

de recursos para a entidade. 

 

Esse direcionamento pode ser explicado porque, basicamente, as empresas possuem 

duas formas de obtenção de recursos: por meio de dívidas ou emitindo ações (Damodaran, 

2002). No entanto, as questões que levam as decisões relacionadas à configuração da estrutura 

de capital das empresas se alongam há mais de cinquenta anos, mantendo-se, assim, bastante 

controversas entre os acadêmicos da teoria de finanças (Iara, 2013). 

Modigliani e Miller inauguraram, em 1958, a linha na área de finanças que busca 

estudar os fatores que influenciam as empresas na hora de tomar decisões a respeito de 



 

 

 

financiamento. Posteriormente, algumas teorias surgiram sendo estas divididas em três 

vertentes no que diz respeito às decisões corporativas de estrutura de capital: impostos, 

assimetria de informação e custos de agência (Myers, 2001). Este trabalho foca, 

especificamente, na vertente da assimetria informacional. 

Segundo a chamada Pecking Order Theory (POT) as firmas tomam suas decisões 

quando buscam recursos baseando-se na seguinte hierarquia: primeiramente priorizam os 

lucros retidos, depois com dívidas e por último por meio da emissão de ações (Myers & 

Majluf, 1984). 

Nesse contexto, a estrutura de capital pode influenciar a qualidade da informação pois 

empresas com diferentes necessidades de financiamento possuem diferentes incentivos ao 

processo de divulgação das informações (Braga, 2011). Isso acontece porque acionistas e 

credores se utilizam de meios distintos para reduzir seus níveis de assimetria informacional. 

Conforme Martins et al. (2007), os credores possuem maior acesso às informações 

quando comparados com os investidores, especialmente os minoritários. Ainda segundo os 

autores, no processo de tomada de crédito eles conseguem as informações que quiserem, 

permitindo, portanto, visualizar melhor a evolução patrimonial da empresa. Assim, não 

dependem somente dos balanços divulgados pelas empresas para tomarem suas decisões.  

Por outro lado, tem-se a figura dos investidores, que contribuem com o capital próprio 

da firma. Esse grupo necessita de informações de mais alta qualidade porque possuem apenas 

as demonstrações financeiras como auxílio para suas decisões a respeito da empresa 

(Dalmácio & Rezende, 2008).  

 Dechow, Ge e Schrand (2010) fizeram uma revisão da literatura acerca da qualidade 

do lucro e descobriram que há múltiplas proxies que podem ser usadas para associar maior 

nível de alavancagem ou endividamento com menor qualidade dos lucros. O estudo de 

Klassen (1997) verificou que empresas que possuem maior concentração acionária, proxy 

para pressão reduzida do mercado de capitais, em média apresentam menores ganhos ou 

maiores perdas ao serem tributadas. Esse resultado tem como implicação o fato de que a 

pressão do mercado afeta as escolhas contábeis voltadas para incentivos tributários. 

 Portanto, partindo-se do pressuposto de que uma BTD maior significa maior 

alinhamento das práticas contábeis das empresas às IFRS e baseando-se nos estudos que 

indicam que as IFRS estão associadas com melhor qualidade da informação, é possível pensar 

que se a pressão por informação de qualidade for maior dos investidores, especialmente 

minoritários, empresas com menor nível de endividamento apresentam maior BTD após a 

adoção das IFRS, no Brasil. Assim, formula-se a seguinte hipótese: 

 

   : Empresas brasileiras com menor nível de endividamento apresentam maior BTD 

após adoção das IFRS. 

 

 Nessa mesma linha, o menor custo de capital de terceiros e próprio de companhias 

pode significar uma maior atratividade de capital em função de menor risco para credores e 

investidores. Companhias que apresentam menor risco tendem a fornecer melhores 

informações em função de haver menos motivos para "esconder" desempenhos desfavoráveis. 

O sentido inverso também é verdadeiro: o fornecimento de melhores informações também 

pode reduzir o risco percebido por credores e investidores. 

Como o custo de capital de terceiros pode ter viés em função dos financiamentos de 

longo prazo no Brasil, focamos no custo de capital próprio como medida de risco. Assim, 

tem-se a seguinte hipótese 3: 

 



 

 

 

   : Empresas brasileiras com menor custo de capital próprio apresentam maior BTD 

após adoção das IFRS. 

 

3 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

3.1 Banco de Dados 

Para a amostra da pesquisa foram consideradas apenas as empresas brasileiras de 

capital aberto com ações negociadas na BMF & Bovespa. Os fundos e as instituições 

financeiras foram excluídos uma vez que suas demonstrações são diferentes das demais em 

termos de regras e apresentação, não permitindo, assim, comparabilidade.  

As demonstrações financeiras utilizadas foram as consolidadas, em razão da não 

existência do resultado de equivalência patrimonial (REP), sendo que essas informações 

foram retiradas da base de dados Economática
®
. 

O período escolhido foi de 2005 até 2014, com exceção dos anos de 2008 e 2009. A 

justificativa para a escolha desse período decorre da promulgação da lei 11.638/2007, que 

passou a ser exigida para as demonstrações contábeis do exercício de 2008. No entanto, os 

anos de 2008 e 2009 foram impactados pelo RTT, não havendo, portanto, adoção completa às 

novas normas. Outro motivo para a exclusão do período foi a crise financeira mundial no ano 

de 2008, o que poderia comprometer os valores do custo de capital próprio. 

Foram excluídas as empresas que não continham dados completos para todo o período 

analisado, bem como empresas outliers.  Considerou-se como outliers as empresas que 

possuíam passivo e/ou patrimônio líquido menores que zero, porque afeta o cálculo do 

endividamento e do custo de capital próprio. Por fim, totalizou-se 720 dados de empresas-ano, 

conforme Tabela 1: 

 
Tabela 1. Total da amostra 

Fonte: elaboração própria 

 

3.2 Dados em painel 

Dados em painel são uma combinação de dados sobre diferentes unidades econômicas 

(famílias, empresas, países, regiões etc), que são coletados em diferentes períodos de tempo, 

que podem ser dias, semanas, meses, anos, entre outros (Silva & Cruz Júnior, 2003). Esse tipo 

de técnica vem, recentemente, sendo aplicada nos estudos relacionados à contabilidade (Nardi 

& Nakao, 2009; Almeida, 2010; Joia & Nakao, 2014). 

Nesse contexto, os dados amostrais do presente trabalho encaixam-se nesse tipo de 

técnica, dado que foram combinados dados entre 90 empresas ao longo de diferentes períodos, 

medidos em ano. A partir desses dados foi estimada seguinte a regressão (1): 

 

                                                             (1) 

 

Com o propósito de aumentar a robustez das estimativas econométricas, optou-se pelo 

uso de um painel balanceado. Além disso, na análise em painel existem três diferentes 

possibilidades de modelos: pooled, efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Assim, para a definição 

do melhor modelo, é necessário fazer os testes de Chow, Breusch e Pagan e Hausman. Os 

 Quant./Ano Total 

Amostra inicial 

(-) Empresas sem dados disponíveis 

355 

242 

2840 

1936 

(-) Outliers 23 184 

(=) Amostra final 90 720 



 

 

 

valores obtidos e a definição do modelo a ser utilizado serão apresentados na seção de 

resultados. 

 

3.3 Variáveis 

A composição das variáveis do modelo utilizado é apresentada a seguir: 

 

 

 

3.3.1 BTD 

 

Para seu cálculo, foi utilizada a fórmula (1): 

 

                          (1) 

 

O LAIR e o lucro tributável foram obtidos a partir da seguinte forma (2) e (3): 

 

                              (2) 

 

                 
[                   ]

    
 (3) 

Em que: 

Despesa IR: corresponde à despesa total de imposto de renda, na qual incluem o 

corrente e o diferido e que é divulgada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Despesa IR corrente: refere-se à despesa de imposto de renda corrente, para cada 

período, divulgada na DRE. 

Ressalta-se que o cálculo do lucro tributável representa uma aproximação, visto que 

essa informação não consta dos demonstrativos contábeis. Para seu cálculo exato seria 

necessário fazer todos os ajustes de adições, exclusões e eventuais compensações de prejuízos 

fiscais. 

A alíquota utilizada foi de 0,34 ou 34% que corresponde à soma de imposto de renda, 

adicional de imposto de renda e contribuição social. Cabe salientar que o uso da alíquota 

nominal de 34% possui certa limitação visto que 10% dela corresponde ao adicional de 

imposto de renda para pessoa jurídica que, conforme artigo 542 do RIR/99, incide apenas 

sobre a parcela do lucro tributável que excede o valor resultante da multiplicação de 

R$20.000,00 pelo número de meses do período da apuração. Dessa forma, pode ser que 

algumas companhias analisadas não se enquadrem nesse critério.  

 

3.3.2 Nível de endividamento 

Esse índice tem por função relacionar as duas grandes fontes de recursos da empresa: 

capital de terceiros e capital próprio. É um indicador de risco ou de dependência do capital de 

terceiros (Matarazzo, 2008). O cálculo do nível de endividamento foi baseado na seguinte 

fórmula (4): 

  
 

  
                                 (4) 

 

Na qual, P é o passivo total da empresa e PL é seu patrimônio líquido. 

 

3.3.3 Custo de capital próprio 



 

 

 

Para o cálculo do custo de capital próprio, foi utilizado o Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). Segundo Graham e Harvey (2002), esse é o método mais utilizado de acordo 

com a Teoria de Finanças, pois utiliza a chamada fronteira eficiente para testar risco e retorno 

de uma carteira de ativos (Markowitz, 1952).  

No caso brasileiro, há uma maior dificuldade no que diz respeito ao uso do modelo 

CAPM, dada a existência de períodos de alta inflação, baixo volume de negociação de ativos 

e ainda, problemas de natureza institucional e regulação de mercado (Leal, 2002; Assaf Neto, 

2008; Sanvicente, 2008).  

Assim, existem algumas metodologias na literatura ajustando o modelo à realidade 

brasileira. Foi escolhida a metodologia defendida por Assaf Neto (2003) e (2008), na qual 

além de haver a necessidade de se adicionar o risco país na equação original, também utiliza-

se índices do mercado americano por serem mais estáveis. Assim, a fórmula para o custo de 

capital próprio adequada ao contexto brasileiro, é a seguinte (5): 

 

                     BR           (5) 

Onde: 

 Rf (risk free) é a taxa livre de risco. Conforme recomendam Brigham, Gapenski e 

Ehrhardt (2001), optou-se pela rentabilidade de títulos do governo americano de longo prazo 

(treasure bonds, os t-bonds) para que haja coerência com o tempo de maturação do 

investimento a ser analisado.  

   é o beta das empresas. De acordo com Assaf Neto (2003) e (2008), foram 

utilizados os betas médios desalavancados dos setores de firmas norte-americanos que são 

comparáveis com os setores brasileiros. Posteriormente, os betas foram alavancados conforme 

a seguinte fórmula (6): 

       [           
 

  
  ] (6) 

 

Na qual,    é o beta leveraged ou beta alavancado;  μ é o beta unleveraged, o beta 

desalavancado de cada setor americano comparado com o brasileiro; t é alíquota de imposto 

vigente, que é de 34%;   é o capital de terceiros e    o capital próprio. 

Rm (market risk) é taxa de risco de mercado. O retorno do S&P 500 foi usado como 

proxy de retorno do mercado americano, conforme sugestão de grande parte da literatura, 

dada a sua representatividade (Damodaran, 1999,2002; Coopeland, 2002; Assaf Neto, 

2003,2008). 

 BR é o risco país, que representa a remuneração adicional paga pelo título brasileiro 

em relação aos t-bonds e é “entendida como um spread pelo risco de default (Assaf Neto, 

2008). Para o título brasileiro, foi usado o c-bond (capitalization bond) que é admitido como 

de maior liquidez além de ser transacionado de forma livre no mercado internacional. 

 

3.3.4 IFRS  

Foi inserida uma variável dummy que é um método para quantificar a presença ou 

ausência de um atributo ou qualidade (Missio & Jacobi, 2007). Para verificar se a adoção das 

normas internacionais afeta o comportamento da BTD, a variável dummy foi quantificada da 

seguinte forma: para os anos de 2005 a 2007, assumiu-se o valor 0, que representa o período 

anterior à adoção do IFRS; para os anos de 2010 a 2014, o valor foi 1, que evidencia os anos 

após a efetiva convergência internacional às normas.  

 

3.3.5 Prejuízo fiscal 



 

 

 

Conforme Wilkie (1992) a BTD pode ser subestimada quando ocorrem perdas 

tributárias. De acordo com Rezende (2015), essa variável inclui-se para controlar a 

necessidade desejo de as empresas reduzirem seu imposto de renda.  Quando, por exemplo, 

uma firma tem prejuízo fiscal, ela possui um benefício fiscal que poderá ser compensado caso 

ela obtenha lucro nas operações correntes, gerando, assim, uma diferença temporária. 

Para o cálculo dos prejuízos fiscais, foi utilizada a seguinte premissa: se a empresa 

apresentasse lucro, usou-se o valor do lucro antes do imposto (LAIR); caso houvesse prejuízo, 

o valor foi zero. 

 

3.3.6 Tamanho da empresa 

O tamanho da empresa vem sendo utilizado com variável para controlar os efeitos 

decorrentes dos diferentes tamanhos de firmas, pois a literatura sugere que as grandes 

empresas têm maiores custos políticos (Rezende, 2015). Além disso, a complexidade das 

demonstrações contábeis das empresas está atrelada ao seu tamanho. 

O tamanho da empresa foi calculado com base na seguinte fórmula (7): 

 

                        (7) 

 

3.3.7 PL - LL 

De acordo com Martinez e Passamani (2014) a inclusão dessa variável é 

substanciada conforme art. 347 do RIR/1999, no qual o valor dos juros sobre o capital próprio 

(JSCP) é dedutível para fins de IR/CSLL para empresas optantes pelo lucro real. No entanto, 

o valor a ser deduzido está limitado ao valor do patrimônio líquido do ano corrente 

multiplicado pela taxa de juros de longo prazo (TJLP). 

Dessa forma, essa variável é calculada a partir da diferença entre o patrimônio 

líquido e o lucro líquido, visto que no cálculo do JSCP o lucro líquido do período de apuração 

a que se refere deve ser excluído da base de cálculo. Assim, dada a sua importância como 

diferença permanente, essa variável contribui para alterações na BTD.  

O modelo desenvolvido nesta seção, pode ser sintetizado pela Tabela 2: 

 
Tabela 2. Variáveis escolhidas para o modelo 

Variável 

 

T

ipo 

Fórmula Si

nal 

Esperado 

Literatura 

BTD D LAIR – Lucro 

Tributável 

 

  

Nível de 

endividamento (E) 

I        -  

Custo de 

Capital Próprio (Ke) 

I         
      BR 

 

-  

IFRS I Anos 2005 a 2007 = 

0; 

Anos 2010 a 2014 = 

1 

+  

Prejuízos 

Fiscais (PF) 

C Se LAIR > 0 = 

LAIR 

Se LAIR ≤ 0 = 0 

- Wilkie (1992); Tang 

(2006) 



 

 

 

Tamanho 

(Tam) 

C                  + Tang (2006); Barth et 

al. (2008) 

Patrimônio 

Líquido – Lucro 

Líquido 

C        + Piqueiras (2010); 

Martinez e Passamani (2014);  

Nota: Na primeira coluna são apresentadas as variáveis mais utilizadas em pesquisas nacionais e 

internacionais, às quais estão relacionadas na quinta coluna. As variáveis estão divididas nos seguintes tipos: C: 

controle, D: dependente, I: interesse. Além disso, são apresentados os respectivos cálculos, bem como o sinal 

esperado a partir da regressão 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Após a definição do método estatístico e das variáveis, inicia-se a apresentação dos 

resultados, partindo-se da estatística descritiva das variáveis, conforme a Tabela 3. 

 
Tabela 3. Estatística descritiva 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

BTD 233.379 2.480.743 -37.634.882 29.600.143 

E 1,75 1,84 0,015 17,80 

Ke (%) 0,412 1,19 -5,71 20,30 

PF 998.456 3.825.565 0 47.425.338 

Tam  14,79 2,12 7,60 20,50 

PL-LL 6.275.138 27.622.893 -138.708 332.309.000 

BTD: book-tax differences; E: nível de endividamento; Ke: custo de capital próprio; PF: prejuízos 

fiscais; Tam: tamanho da empresa; PL-LL: diferença entre patrimônio líquido e lucro líquido. 

 

 A partir dos dados expostos acima verifica-se que a BTD tem valor médio de 233.379 

e um desvio padrão de 2.480.743. O valor mínimo que a variável assume é de -37.634.882 

enquanto que o valor máximo é de 29.600.143.  

Em relação ao E, pode-se dizer que, em média, as empresas analisadas possuem um 

alto nível de endividamento, com valor de 1,75, indicando que, em média, as empresas 

possuem R$1,75 de capital de terceiros para cada R$1,00 de capital próprio. O desvio padrão 

foi de 1,84, sendo que o valor mínimo foi de 0,015 e o valor máximo 17,80.   

A variável Ke possui média de 0,412, desvio de 1,19 e valor mínimo de -5,71 e 

máximo de 20,30. O Ke ou custo de capital próprio representa o custo de oportunidade dos 

recursos provenientes dos acionistas da firma.  

No que tange ao PF, vê-se que o prejuízo fiscal tem um desvio de 3.825.565 para uma 

média de 998.456. Como foi abordado na seção de metodologia, se a empresa apresentasse 

um LAIR menor do que zero, o valor da variável seria o próprio zero, que é, portanto, o valor 

mínimo. Já para o valor máximo têm-se 47.425.338, que é o maior valor de lucro antes do 

imposto de renda entre as empresas analisadas. 

Em relação à variável de tamanho da empresa. Sua média foi de 14,79 com um desvio 

no valor de 2,12. O menor tamanho de empresa encontrado foi de 7,60 enquanto que o maior 

tem valor de 20,50.  

Por fim, o PL-LL apresentou valor médio de 6.275.138 e desvio padrão 27.622.893. 

Em relação aos valores mínimos e máximos, estes foram de -138.708 e 332.309.000, 

respectivamente. 



 

 

 

Conforme foi mencionado na metodologia, na análise em painel há necessidade de se 

fazer testes a fim da definição do melhor modelo de análise a ser analisado. Dessa forma, a 

Tabela 4 apresenta os resultados dos testes de Chow, Breusch e Pagan e Hausman. 

 
  



 

 

 

Tabela 4. Resultados dos testes para escolha do modelo 

Teste de Chow – Modelo pooled vs Modelo de efeitos fixos 

F (89, 624) = 17,84 Prob > F = 0,000 

Ho: pooled Ha: efeitos fixos 

Rejeitar a hipótese nula; modelo de efeitos fixos 

Teste de Breusch e Pagan – Modelo pooled vs modelo de efeitos aleatórios 

chi2 = 0,60 Prob > chi2 = 0,219 

Ho: pooled Ha: efeitos aleatórios 

Não rejeitar a hipótese nula; usa-se o modelo pooled 

Teste de Hausman – Modelo de efeitos fixos vs modelo de efeitos aleatórios 

chi2 = 0,000 Prob > chi2 = .-26,71 

Ho: efeitos aleatórios Ha: efeitos fixos 

Não rejeitar a hipótese nula; usa-se o modelo de efeitos aleatórios. 

 

A partir dos resultados destacados vê-se que os testes não apresentaram uma definição 

de modelo único a ser utilizado. Embora seja raro, conforme Wooldrige (2002) é possível que 

isso aconteça pois há casos em que não há grandes diferenças entre os modelos estimados. 

Assim, fica facultativa ao pesquisador a escolha do modelo. 

Nesse contexto, foi a escolhida a estimação por efeitos aleatórios dado seu maior 

poder de explicação, o que é apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Resultados da estimação por efeitos aleatórios 

BTD Coeficiente Erro Padrão Teste Z p-valor VIF 

E -91298,77 37918,89 -2,41 0,016** 1,94 

Ke 

IFRS 

-15630,52 

319862,1 

57485,49 

139513,20 

-0,27 

2,29 

0,786 

0,022** 

1,16 

2,88 

PF 0,6169453 0,0259872 23,74 0,000*** 2,28 

Tam 

PL-LL 

-151145,6 

-0,0246203 

399397,92 

0,0035968 

-3,84 

-6,85 

0,000*** 

0,000*** 

3,88 

2,24 

N. de observações 720       

N. de empresas 

chi
2 

p>chi
2 

R
2 

Teste de White 

90 

693,66 

0,0000 

0,4999 

6,013 

    

* indica significância a 10%; ** indica significância a 5%; *** indica significância a 1%. 

BTD: book-tax differences; E: nível de endividamento; Ke: custo de capital próprio; IFRS: 

variável dummy de adoção do IFRS; PF: prejuízos fiscais; Tam: tamanho da empresa; PL-LL: diferença 

entre patrimônio líquido e lucro líquido. 

 

 

 Para verificar a significância global do modelo é feito o teste do chi
2
 na estimação por 

modelos aleatórios e o mesmo apontou que o modelo é significante a 1%. Já o R
2 

apresentou 

valor próximo de 50%, indicando o poder explicativo das variáveis independentes sobre a 

variável dependente ajustado pelo total de variáveis. 



 

 

 

 Conforme Guajarati (2005) o problema de multicolinearidade pode aparecer e o fator 

de inflação de variância, o FIV, é um teste que deve ser realizado para detectar esse problema. 

O teste, no entanto, não detectou a presença de multicolinearidade já que os valores dos FIVs 

das variáveis foram todos menores do que 10. Além disso, checou-se se havia problema de 

heteroscedasticidade. A partir do teste de White, não houve rejeição para a hipótese nula de 

homoscedasticidade. 

 O nível de endividamento apresentou sinal do coeficiente beta negativo e significância 

a 5%. Isso quer dizer que BTD e endividamento possuem uma relação inversamente 

proporcional, ou seja, quanto maior o nível de BTD, menor é o nível de endividamento da 

empresa, conforme era esperado na hipótese 2. 

 A variável custo de capital próprio não apresentou significância. Isso indica que ela 

pode não ser uma boa proxy para esse tipo de análise, não sendo possível, portanto, 

estabelecer uma relação entre Ke e BTD.  

 A hipótese 1 condiz com o modelo dado que a dummy que representa a adoção às 

normas internacionais, IFRS, possui coeficiente positivo com a variável dependente e 

apresenta significância a 5%. Isso significa que após a adoção do IFRS a BTD passou a ser 

maior para as empresas brasileiras.  

 Em relação aos prejuízos fiscais, essa variável apresentou o coeficiente beta maior do 

zero e um nível de significância a 1%. No estudo de Tang (2006), no entanto, o coeficiente 

teve valor negativo sob a justificativa de que o prejuízo fiscal reduz a BTD. Uma possível 

explicação para isso pode ser a manipulação do ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos 

fiscais, já que a legislação permite aproveitamento de prejuízo fiscal e constituição de ativo 

fiscal diferido apenas se for provável que ela tenha lucro no período subsequente.  

 A variável de controle tamanho possui significância a 1% e beta negativo. Contrário 

aos estudos anteriores, isso indica que empresas as empresas brasileiras com maior tamanho 

possuem menor BTD. Conforme Silva e Valle (2008), empresas maiores tendem a possuir 

maior nível de endividamento. Se, conforme achado dessa pesquisa, quanto maior o 

endividamento menor é a BTD, é possível pensar em uma a relação entre tamanho e BTD 

inversamente proporcional. 

 Ademais, PL-LL apresentou coeficiente beta negativo e significância a 1%. O sinal 

não foi o esperado, porém está de acordo com o resultado de Martinez e Passamani (2014). 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa examinou a relação entre BTD, nível de endividamento e custo de 

capital próprio com a adoção do IFRS no contexto brasileiro. Foi analisado um total de 90 

empresas para um período de 8 anos, por meio de regressão com dados em painel. 

Os resultados foram, em maior parte, consistentes com as predições. A BTD das 

empresas é maior após a adoção das IFRS. Isso está de acordo com a hipótese inicial e indica 

que a adoção gerou maior quantidade de diferenças temporárias, em função do maior 

distanciamento em relação à apuração do lucro tributável. Se a distância em relação ao lucro 

tributável é maior, a informação pode ser entendida como de melhor qualidade para fins de 

divulgação a investidores e credores. 

Empresas com menor nível de endividamento possuem maior BTD após a adoção das 

IFRS. Essa relação inversa indica que empresas com maior nível de financiamento por capital 

próprio tendem a apresentar melhor qualidade da informação. Isso remete à noção de que 

credores têm menor demanda por qualidade da informação que investidores. 



 

 

 

A relação entre BTD e custo de capital próprio não se mostrou estatisticamente 

significante. Esse resultado indica que o nível de risco percebido por investidores não é fator 

explicativo da qualidade da informação para investidores. 

Esses resultados sugerem que credores e investidores têm demandas diferentes por 

qualidade da informação divulgada e que o volume de capital empregado por investidores é 

mais relevante do que o nível de risco percebido pelos mesmos. 

Este estudo contribuiu com a literatura na medida em que avaliou os efeitos da adoção 

de IFRS no Brasil por meio da mudança dos níveis de BTD, que indica mudanças nos níveis 

de qualidade. Além disso, contribuiu com a literatura em relação à influência da estrutura de 

capital sobre a qualidade da informação no processo de adoção de IFRS. 

Ressalta-se aqui que a pesquisa possui limitações. Foram escolhidas variáveis e a 

metodologia que julgou-se ser adequada para o cálculo de cada uma, banco de dados 

abrangendo setores diferenciados e o método estatístico a partir de dados em painel. Conclui-

se, portanto, que os resultados estão limitados às escolhas dos autores. 
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