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RESUMO 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar se o estágio de ciclo de vida organizacional impacta 

o nível de planejamento tributário. Pesquisas sobre planejamento tributário têm identificado 

que o tamanho das organizações é um fator determinante na adoção de práticas de 

planejamento tributário. No entanto, existe certa controvérsia uma vez que se têm encontrado 

relações tanto positivas quanto negativas entre o tamanho das organizações e o nível de 

planejamento tributário. Justifica-se essa relação partindo do pressuposto do custo 

reputacional, em que empresas maiores possuem maior monitoramento por parte da 

autoridade tributária. Outros argumentam que empresas maiores possuem mais recursos e 

mais influência política para reduzirem suas cargas tributárias. Porém, ambas análises 

consideram uma relação linear entre tamanho das empresas e nível e planejamento tributário, 

ignorando particularidades organizacionais. Assim, entende-se que a Teoria do Ciclo de Vida 

Organizacional distingue as empresas pelas suas estruturas e estratégias, a exemplo do modelo 

de Dickinson (2011) que classifica estágios de ciclo de vida a partir dos sinais dos fluxos de 

caixa (operacional, de investimento e de financiamento). Foram empregadas para as análises 

empíricas os testes de Kruskal Wallis e regressões quantílicas com dados anuais das empresas 

brasileiras de capital aberto que compuseram o índice IBrX 100 da BM&FBOVESPA, no 

período de 2008 a 2015. Os resultados apontam que as empresas em estágios inicias e 

avançados de ciclo de vida organizacional possuem maiores níveis de planejamento tributário 

do que as empresas em estágio de maturidade. 

 

Palavras-chave: Planejamento Tributário; Agressividade Fiscal; Tax Avoidance; Ciclo de 

Vida Organizacional. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 
O foco desta pesquisa é atuar numa lacuna da literatura que é a controvérsia sobre o 

tamanho da empresa e nível de planejamento tributário, ou seja, busca investigar se há relação 

entre a intensidade do planejamento tributário praticado e o tamanho da empresa. De forma 

especifica busca preencher a lacuna analisando a variável “tamanho de empresa”, a partir dos 

conceitos de classificação propostos pela Teoria do Ciclo de Vida Organizacional. Essa teoria, 

preconiza que as empresas passem por estágios de ciclo de vida, os quais estão ligados à 



 

 

padrões estruturais e estratégicos (Lester, Pamell, & Carraher, 2003). Os modelos preconizam 

que as empresas passem por estágios diferentes ao longo da vida, que existe uma sequência 

bem definida entre esses estágios e que, não necessariamente, essa sequência será seguida por 

todas as empresas (Levie & Hay, 1998). 

As pesquisas que se objetivam a estudar o planejamento tributário, por hora, ainda são 

insuficientes para explicar a variação da carga tributária que ocorre nas empresas. Assim, o 

maisntream das pesquisas dessa área tem dedicado esforços em encontrar os fatores 

determinantes para a sua ocorrência e o nível e tipo de planejamento tributário praticado. 

(Hanlon & Heitzman, 2010). Dentre os resultados obtidos nessas pesquisas, diversos fatores 

organizacionais, tanto no Brasil quanto no exterior, já foram encontrados, como tamanho das 

empresas, estrutura de governança corporativa, grau de alavancagem, gastos com pesquisa e 

desenvolvimento, nível de lucratividade, nível de operação no exterior, etc. Porém, as 

pesquisas ainda não obtiveram resultados contundentes para explicar a variação entre os 

níveis1 de planejamento tributário  

Ainda sobre os determinantes, destaca-se o tamanho da empresa, que é utilizado como 

proxy de custos reputacionais ou custos políticos. Alguns estudos, como o de Zimmerman 

(1983) argumentam que as empresas maiores, por possuírem maiores custos reputacionais e 

assim atraírem mais atenções das autoridades fiscais devido à magnitude dos tributos 

recolhidos, tendem a investir menos em práticas de planejamento tributário. As pesquisas de 

Siegfried (1972) e Porcano (1986), argumentam que empresas maiores possuem mais recursos 

e maiores possibilidades de influência política, as quais ajudam a reduzir suas cargas 

tributárias. Além desses, diversos estudos já se debruçaram sobre os determinantes do 

planejamento tributário e também utilizaram o tamanho da empresa para controlar os 

impactos dessa variável em seus modelos de regressão, embora também não obtiveram 

consenso sobre essa questão. 

Nessa pesquisa, argumenta-se que o ciclo de vida organizacional pode afetar o nível de 

planejamento tributário de duas maneiras. O primeiro argumento se dá na direção de que as 

empresas maduras possuem custos reputacionais superiores às empresas dos demais estágios. 

O segundo argumento é de que as empresas possuem níveis de investimentos em capital fixo 

e capital de giro, bem como na forma de captação de recursos, os quais influenciam na 

tributação.  

Assim, deduziu-se, a partir dos estudos de ciclo de vida organizacional, que as 

empresas em estágios iniciais (introdução ou crescimento), embora já tenha algum sucesso 

inicial com seus produtos e mercados, ainda não contam com um grau de reputação 

estabelecida. Suas estruturas são funcionais e alguma delegação de poderes é iniciada, e os 

processos já possuem certo grau de formalização (Miller & Friesen, 1984). No que se refere 

às estratégias, essas empresas possuem características de prospecção e fazem os primeiros 

movimentos de mercado, com alto grau de inovação, buscando receitas para se manterem 

vivas (Lester, Pamell, & Carraher, 2003), uma vez que possuem maiores oportunidades de 

investimento (Grullon, Michaely, & Swaminathan, 2002). 

Já para as empresas nos estágios de maturidade, espera-se que elas tenham estratégias 

visando defender seus segmentos (Lester, Pamell, & Carraher, 2003). As empresas também se 

tornam maiores do que nos estágios anteriores, embora cresçam pouco, estabilizando as 

vendas, se tornam mais formais e burocráticas, além de se tornarem mais conservadoras [ 

(Miller & Friesen, 1984); (Park & Chen, 2006); (Lima, Carvalho, Paulo, & Girão, 2015)]. 

                                                 
1 Apesar de tratar, nesse estudo, de nível de planejamento tributário, alguns autores dizem que proxies de 

planejamento tributário, como a ETR e a BRD, são, na verdade, agressividade fiscal [ (Chen, Chen, Cheng, & 

Shevlin, 2010) (Hanlon & Slemrod, 2009)].  



 

 

Além disso, passam a ter aversão à riscos e à incerteza, possuindo maiores custos 

reputacionais (Higgins, Omer, & Phillips, 2012) e grandes custos políticos, dado a sua 

visibilidade pelas autoridades tributárias em virtude dos vultuosos valores arrecadados 

(Zimmerman, 1983) e também do fisco brasileiro possuir organizações como intuito de 

fiscalizar os grandes contribuintes [ (Lopes, 2012); (Rezende, 2015)]. 

Isso posto, nesta pesquisa foi utilizado o modelo de Dickinson (2011), o qual se utiliza 

dos sinais dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento para classificar 

as empresas em cinco estágios de ciclo de vida: introdução, crescimento, maturidade, shake-

out e declínio. Porém, a Maturidade é o estágio que se encontra mais presente nos diversos 

modelos de ciclo de vida, tendo um grau de diversidade em relação aos estágios anteriores e 

posteriores à Maturidade.  Portanto, foram aglutinados os estágios de introdução e 

crescimento como “Estágios Iniciais”; os estágios de shake-out e declínio foram aglutinados 

em “Estágios Avançados”. Assim, a pesquisa se dedicou a verificar diferenças das práticas e 

planejamento tributário praticados pelas empresas em relação aos três grupos macro de ciclo 

de vida: Inicial, Maturidade e Avançado. Para tanto, nas análises empíricas utilizaram uma 

amostra de empresas brasileiras de capital aberto, que compuseram o índice IBrX 100 por 

mais de dois anos nos períodos de 2007 a 2015. Os testes estatísticos utilizados foram testes 

de Kruskal Wallis de diferença de distribuição e regressão quantílica (não paramétrico), 

associando o nível de planejamento tributário mensurado por diversas métricas recomendadas 

pela literatura, como ETR: (Effective Tax Rates); Cash ETR, BTD (Book-Tax Difference) e os 

tributos Federais constantes na DVA, as quais foram tratadas como variáveis dependentes, e 

os estágios de ciclo de vida das empresas como variáveis independentes. 

Os resultados dos testes de Kruskal Wallis apontaram que existem diferenças entre os 

níveis de planejamento tributário das empresas classificadas nos distintos estágios de ciclo de 

vida. Esses resultados são evidenciados tanto entre os estágios Inicias e Maturidade, quanto 

entre os estágios de Maturidade e Avançados. Além disso, esses resultados corroboram a 

hipótese do presente estudo que os níveis de planejamento tributário das empresas maduras 

são menores do que os níveis das empresas nos estágios Iniciais e Avançados. Os resultados 

apontados pelas regressões quantílicas corroboram a hipótese central de que as empresas em 

estágios Iniciais ou Avançados possuem níveis de planejamentos tributários maiores do que as 

empresas em estágio de Maturidade.  

Estes resultados ajudam preencher parte da lacuna da literatura que busca 

compreender quais são os determinantes do planejamento tributário praticado pelas empresas. 

Por fim, os resultados obtidos abrem novas oportunidades a serem exploradas para o 

desenvolvimento de pesquisas na área de tax avoidance, tanto no cenário nacional, como 

também internacionalmente. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ciclo de Vida Organizacional 

A teoria dos estágios do ciclo de vida parte da premissa de que as empresas, de modo 

geral, passam por estágios ao longo de suas vidas, de modo que tais estágios estão ligados a 

padrões estratégicos e estruturais. Essa perspectiva se baseia nos conceitos biológicos de ciclo 

de vida, os quais têm sido objeto de debate por décadas, objetivam demonstrar que as 

empresas nascem, crescem e, eventualmente, morrem, assim como os seres vivos que habitam 

o planeta (Lester, Pamell, & Carraher, 2003). Assim, durante os anos, diversos modelos de 

ciclo de vida foram elaborados uma série de modelos, que descrevem várias fases do ciclo de 

vida (Phelps, Adams, & Bessant, 2007). 

Num levantamento sobre modelos de ciclos de vida (Levie & Hay, 1998), foram 

identificados 63 modelos de ciclo de vida, no período compreendido entre 1962 e 1996, 



 

 

evidenciando o grande destaque da referida teoria. Dentre os resultados, foram identificadas 

três premissas nos modelos pesquisados: i) existem estágios diferentes; ii) os estágios 

possuem uma sequência a ser seguida; e iii) a sequência deve ser seguida por todas as 

empresas. Porém, os autores concluíram, por meio de estudo empírico, que nem todas as 

empresas se desenvolvem com as sequências delineadas pela teoria. 

Assim, diversos estudos envolvendo a temática dos ciclos de vida organizacionais 

também foram endereçadas, inclusive alinhadas a questões contábeis. Um estudo (Jenkins, 

Kane, & Velury, 2004) objetivou identificar se os componentes do lucro também possuem 

value-relevance distintos em diferentes estágios do ciclo de vida organizacional.Os resultados 

apontaram que quando as empresas estão em fase de crescimento, o value-relevance de 

mudança de vendas é relativamente maior do que a alteração na rentabilidade. Na fase de 

maturidade, a value-relevance da mudança da rentabilidade aumenta relativamente à variação 

das vendas.  

Nessa mesma linha, os accruals e as decisões operacionais da administração também 

foram objeto de estudo (Liu, 2007). A autora sugere que o estágio do ciclo de vida da empresa 

é uma variável omitida em modelos de accruals discricionários e que essa omissão causa dois 

problemas: viés e redução do poder explicativo. Os estágios do ciclo de vida também podem 

afetar o conservadorismo (Park & Chen, 2006). Os autores sugerem que as empresas em 

diferentes fases do ciclo de vida têm diferentes características financeiras que afetam o value-

relevance da informação contábil. Estudos sobre a qualidade das informações contábeis e o 

ciclo de vida também foram objeto no Brasil (Lima, Carvalho, Paulo, & Girão, 2015). Os 

resultados apontam que as empresas maduras possuem maior conservadorismo contábil. 

Visto isso, parte-se para as influências dos estágios do ciclo de vida nas decisões da 

empresa. Por exemplo, no que se refere ao pagamento de dividendos, as empresas maduras 

tendem a pagar mais do que as empresas em estágio de crescimento, uma vez que essas 

últimas possuem mais oportunidades de investimento enquanto as primeiras têm maior 

rentabilidade e menos oportunidades atrativas de investimento (Grullon, Michaely, & 

Swaminathan, 2002). Sabe-se também que as empresas com altas taxas de rentabilidade e 

baixo crescimento tendem a pagar dividendos, enquanto as empresas de baixo lucro e/ou com 

alto crescimento tendem a reter lucros (Fama & French, 2001). 

Outro fator estudado é o custo de capital das empresas e o ciclo de vida 

organizacional. Utilizando empresas da Austrália, os resultados do estudo apontam que o 

custo do capital é significativamente mais elevado nas fases de introdução e de declínio, ao 

mesmo tempo que é menor nos estágios de crescimento e de maturação do ciclo de vida das 

empresas (Hasan, Hossain, Cheung, & Habib, 2015). Estudo que envolve a estrutura de 

capital também foi realizado com empresas chinesas, verificando se a estrutura de capital 

sofre influência do ciclo de vida organizacional (Tian, Han, & Zhang, 2015).  

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a performance da empresa 

também sofrem influência do ciclo de vida [ (Ahmed & Jinan, 2011); (Chiang, Lee, & 

Anandarajan, 2012)]. Já no que se refere aos gastos com capital intelectual (CI), estudos com 

empresas sediadas no Taiwan demonstram que os gastos com CI possuem informação com 

mais value-relevance nos períodos de estagnação, seguido do estágio de maturidade e com 

menor value-relevance no estágio de crescimento (Liang & Lin, 2008). 

Por fim, pesquisas que tratam do ciclo de vida e da tributação não foram diretamente 

endereçadas. Porém, pesquisas que envolvem a Book-Tax Difference (BTD) foram associadas 

a persistência dos lucros mediadas pelo estágio do ciclo de vida. Tais pesquisas foram 

desenvolvidas considerando as empresas norte americanas (Drake, 2015) e no Brasil 

(Martinez & Bassetti, Ciclo de Vida das Empresas, Book-Tax Differences e a Persistência nos 



 

 

Lucros, 2015), ambas utilizando o modelo de Dickinson (2011), que será melhor delineado 

mais adiante.  

Assim, muito das escolhas e das características de determinada empresa são 

consequência da situação dada por alguns fatores internos, como estratégia, estrutura e estilo 

de tomada de decisão, bem como o ambiente que a empresa está inserida. Dessa forma, os 

teóricos previram que cada etapa do ciclo de vida organizacional se manifestaria por 

complementaridades entre essas variáveis (Miller & Friesen, 1984). Desse modo, a teoria do 

ciclo de vida fornece uma perspectiva alternativa de estudo das organizações. Porém, não 

existe consenso na escolha da metodologia que identifica cada um desses estágios, sendo que 

cada um deles possui suas forças e fraquezas (Yan & Zhao, 2010).  

O presente trabalho utilizará o modelo de Dickinson (2011). O modelo parte de cinco 

estágios de ciclo de vida de Gort e Klepper (1982):a) introdução; b) crescimento; c) 

maturidade; d) shake-out; e) declínio. A autora diz que os diferentes fluxos de caixa 

(operacional, de financiamento e de investimento) capturam as diferenças de rentabilidade, de 

crescimento e de risco entre as empresas nos seus estágios de ciclos de vida. Desse modo, 

variando o sinal (positivo ou negativo) dos três tipos de fluxos de caixa, o resultado traz oito 

possíveis combinações de padrões de fluxo de caixa, conforme a Tabela 1. Essas oito 

combinações são classificadas nos cinco estágios dos ciclos de vida, conforme apresentados 

anteriormente. 
Tabela 1 - Combinações Possíveis para Classificação dos Estágios do Ciclo de vida do Modelo de Dickinson 

Fluxo 
1  

Introd. 

2  

Cresc. 

3 

Matur. 

4 

shake-

out 

5 

shake-

out 

6 

shake-

out 

7 

Declínio 

8 

Declínio 

Operacional - + + - + + - - 

Investimento - - - - + + + + 

Financiamento + + - - + - + - 

Fonte: (Dickinson, 2011) 

A autora argumenta uma série de razões para que os fluxos de caixa sintetizem os 

estágios do ciclo de vida. Primeiro porque os fluxos de caixa são mais alinhados com a forma 

funcional de lucratividade do que classificações concorrentes, como o retorno sobre os ativos 

operacionais, retorno sobre os ativos, receita de vendas, alavancagem, payout, tamanho, 

idade, entre outras. Ainda sobre a lucratividade, estudos comprovam que ele é uma métrica 

que converge a média (median-revert) ao longo do tempo, de modo que os estágios de ciclo 

de vida são um impedimento para essa conversão à média. Além disso, argumenta que o 

modelo presente de ciclo de vida provê informação incremental sobre as mudanças futuras na 

rentabilidade, performando melhor do que as abordagens alternativas de ciclo de vida. 
 

2.2 Planejamento Tributário 

Este estudo adota uma definição mais abrangente de planejamento tributário, 

semelhante a pesquisas recentes [ (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2010); (Hanlon & Heitzman, 

2010)], definido como qualquer ato que vise reduzir a carga tributária das empresas. A 

justificativa para essa abordagem se dá no fato de que, nem sempre, as leis e ordenamentos 

jurídicos são claras e as transações, por vezes, são muito complexas e que não resultam, 

necessariamente, em desvios de conduta por parte dos gestores das empresas. Além disso, as 

métricas do planejamento tributário tentam capturar todos os efeitos das escolhas das 

empresas em evitar esses tributos, desconhecendo a legalidade ou não desses atos. 

Nesse sentido, as pesquisas buscam compreender como algumas empresas evitam 

mais tributos que as outras, tentando entender se e como as características das empresas 

podem fazer com que diferentes níveis de planejamento tributário ocorram (Hanlon & 

Heitzman, 2010). Inicialmente, Zimmerman (1983) argumenta que as maiores empresas são 



 

 

submetidas a maiores fiscalizações por parte das autoridades tributárias. Porém, existem 

autores que trabalham com a antítese dessa visão (Salamon & Siegfried, 1977), argumentando 

que as grandes empresas possuem influência política e poder econômico para reduzirem suas 

cargas tributárias de várias formas. Ressalta-se que essa divergência é encontrada em outros 

estudos seguintes que utilizaram o tamanho da empresa como um dos determinantes do 

planejamento tributário, não sendo conclusiva a questão dos custos políticos associada ao 

tamanho das empresas. Portanto, em ambas análises, é considerada uma relação linear entre o 

tamanho das empresas e o nível e planejamento tributário, ignorando as particularidades 

econômicas, financeiras e operacionais das empresas. 

No entanto, questões práticas de mercado apontam para essa preocupação das 

empresas. Ericson Amaral, sócio da área de Tributos Internacionais da KPMG, durante 

reunião do Comitê de Finanças ocorrido em 13/8/2013, diz que “Além da preocupação em 

pagar multas e com o fisco, é preciso avaliar o risco de perder a reputação”, uma vez que o 

sucesso das negociações depende da credibilidade da empresa (AMCHAM, 2013). Um estudo 

pela auditoria PricewaterhouseCoopers (PWC, 2013), que contou com respostas de mais de 

1.300 CEOs em 68 países do mundo, verificou que os governos ocidentais estão buscando 

maximizar a receita proveniente da tributação e, ajudados pela opinião pública de que todos 

devem contribuir com sua parte justa (pay the fair share), também inclui as grandes empresas. 

Essa pesquisa identificou também que os “Governos e Órgãos Reguladores” são um dos 

stakeholders que exercem influência maior significativa nas estratégias empresariais. Esse 

resultado, segundo a pesquisa, está ligado à questão reputacional, uma vez que as pessoas 

vivem num mundo com 24 horas de noticiários e Twitter, onde a informação é amplificada e 

distribuída em segundos e um grande dano pode ser feito antes mesmo de a empresa ter 

capacidade para explicar sua posição. 

Nesse sentido, os gestores das empresas, antes de implementar o planejamento 

tributário, verificam se essa atitude teria um valor presente líquido positivo, uma vez que o 

planejamento tributário gera benefícios e custos para a empresa, considerando a seguinte 

formulação (Francis, Sun, & Wu, 2013): 

 
Onde: 

 é o valor incremental adicionado pelo planejamento tributário (tax avoidance) da empresa j no 

período t; 

 é o valor presente do que foi poupado em virtude das políticas tributárias adotadas; e 

 é o valor presente de todos os custos incluindo os processos de litígios, multas e perda de 

reputação. 

De tal modo, reduzir os custos tributários, minimizando seus pagamentos, leva a 

empresa a maximizar seu valor. Porém, existem custos, como as multas. Além disso, podem 

haver custos políticos e reputacionais ao ser taxada de “baixa cidadania corporativa” (poor 

corporate citizen) aos olhos da sociedade e do mercado. Em geral, o preço das ações das 

empresas tende a cair quando novas notícias são divulgadas sobre o envolvimento delas em 

atividades de planejamento tributário agressivos (Hanlon & Slemrod, 2009). 

Dessa forma, apesar de todas as empresas desejarem reduzir seus custos tributários, a 

equação sugere que quanto mais a empresa tiver custos por perda de reputação aumentem, 

tenderá a não entrar em planejamento tributários mais agressivos. Portanto, as empresas em 

estágios Maduros do ciclo de vida tendem a adotar estratégias mais defensivas, interessadas 

em minimizar os custos, porém sabendo que um dano reputacional associado às atividades de 



 

 

planejamento tributário pode ser muito prejudicial. Já as empresas em estágios iniciais do 

ciclo de vida estão mais interessadas em reduzir os custos, embora estejam focadas no 

crescimento e na inovação, obtendo maiores oportunidades para planejamentos tributários, 

dada a cultura mais agressiva. De tal modo, supõe-se: 

H1: Empresas que se encontram no estágio da Maturidade têm menor nível de 

planejamento tributário do que as empresas nos estágios Iniciais (Introdução e 

Crescimento). 

Considerando os estágios de ciclo de vida, espera-se que os mercados das empresas 

em estágio de declínio sequem e elas comecem a diminuir com eles, seguidos pela queda da 

rentabilidade, dada a falta de inovação (Miller & Friesen, 1984). No que tange à estratégia, 

também é esperado que as empresas nessa fase adotem redução de preços, imitação, lobbying, 

conluio e publicidade, uma vez que estes se tornam substitutos para a inovação e apoiam uma 

maior eficiência (Miller & Friesen, 1984). A estrutura segue uma abordagem formal e 

burocrática, embora tenha uma grande amplitude de produtos e serviços, com baixo custo 

(Lester, Pamell, & Carraher, 2003). Apesar disso, o conservadorismo contábil é menor em 

relação às empresas de crescimento e, consequentemente, em relação às empresas maduras 

(Lima, Carvalho, Paulo, & Girão, 2015).  

O modelo de Dickinson (2011) apresenta uma fase entre a maturidade e o declínio, 

nomeada de shake-out. Nessa fase as empresas, ainda de porte grande, retomam as ações mais 

arriscadas, inovam de forma substancial e crescem rapidamente, apesar de ainda apresentarem 

análise formal na toma de decisão com controles sofisticados (Miller & Friesen, 1984). Adota 

uma estratégia analisadora, combinando baixo custo com diferenciação para obter um retorno 

em menor espaço de tempo, colocando o cliente acima dos membros organizacionais (Lester, 

Pamell, & Carraher, 2003). Desse modo, como essas empresas estão tentando reverter a 

recorrente perda de lucratividade, caracterizando-se por alterações nas estratégias visando 

revitalizar a empresa (Drake, 2015), tem-se a hipótese: 

H2: Empresas que se encontram no estágio da Maturidade têmmenor nível de 

planejamento tributário do que as empresas em estágios Avançados (shake out e 

declínio). 

Assim, conforme proposto nas hipóteses, o estágio de ciclo de vida pode atuar 

diretamente, uma vez que as empresas possuem distintos custos reputacionais e/ou custos 

políticos, os quais impactam no nível de planejamento tributário. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Métodos 

Para o presente estudo serão utilizadas como técnicas de tratamento a Regressão 

Quantílica e o teste de Kruskal Wallis. Para tanto, foi utilizado o software estatístico 

STATA®. 

A Regressão Quantílica, assim como as demais técnicas de regressão, é utilizada para 

verificar o relacionamento entre variáveis, de modo a evidenciar se uma variável influencia e 

de que modo influencia a outra. No entanto, a análise de regressão convencional considera o 

método de minimização de mínimos quadrados para estimação de seus parâmetros, enquanto 

a Regressão Quantílica utiliza a minimização de erros absolutos ponderados. Assim, esse 

método minimiza os efeitos dos outliers, além de, quando os dados não possuem distribuição 

normal (pressuposto para a regressão), esse apresentar melhor resultado ao estimar a posição 

central da distribuição (Santos, 2012).  

Além das regressões, nesse trabalho foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis. Esse teste, além de não exigir a normalidade das amostras, exige apenas que se tenha 

pelo menos três amostras independentes e que cada amostra contenha pelo menos cinco 



 

 

observações (Triola, 2008). Esse teste é uma generalização para mais de duas amostras do 

teste de soma dos postos de Wilcoxon (ou Mann-Whitney) para duas amostras (Triola, 2008). 

Porém, o software Stata, apresenta os resultados semelhantes para ambos os testes, Wilcoxon 

e Kruskal-Wallis. Assim, de forma a facilitar a compreensão, foi utilizado apenas o teste de 

Kruskal-Wallis, em todas as comparações de medianas, sejam elas com duas ou mais 

amostras. 

 

3.2 Modelos 

Para a realização das análises empíricas foram construídos quatro modelos de 

regressão, derivados do seguinte modelo básico abaixo. O Modelo 1 contempla os betas 1 a 7. 

O Modelo 2 adiciona os betas 8 e 9. Já o Modelo 3 utiliza todos os betas das variáveis 

elencadas. Enquanto o Modelo 4, apenas retira as variáveis Lucro e Tamanho do Modelo 3.  

 
Em que: 

PT: Planejamento Tributário, dado pelas métricas já elencadas para cada empresa i no ano t; 

ECV = variável dummy para o Estágio do Ciclo de Vida, conforme dado pelo modelode Dickinson (2011); 

ENDIV = endividamento da empresa, deflacionado pelo ativo total; 

GIRO = capital de giro, representado pelos estoques e contas a receber, deflacionado pelo ativo total; 

CAPIT = intensidade do Capital, representado pelo imobilizado e intangível, deflacionado pelo ativo total;  

GOVER = variável dummy para identificar os níveis diferenciados de governança corporativa na Bovespa; 

FAMILIAR = variável dummy para identificar as empresas com gestão familiar 

CONCENT = representada pelo percentual da participação acionária dos três maiores acionistas da empresa em 

cada ano; 

TAM = Tamanho da Empresa, dado pelo logaritmo natural dos ativos totais da empresa; 

ROA = Retorno sobre o ativo da empresa; 

BENEF = variável dummy para identificar se a empresa possui Benefícios fiscais; 

PFISC = variável dummy para identificar se a empresa possui Prejuízo Fiscal a compensar; 

PASCONT = Valor do Passivo Contingente (classificados como possíveis e remotos), deflacionado pelo Ativo 

Total da empresa; 

PASFISC = Valor das Provisões Fiscais, deflacionado pelo Ativo Total da empresa 

AUDIT = variável dummy para identificar se a empresa é auditada por uma empresa BIG 4; e 

BNDES = variável dummy para identificar se a empresa tem empréstimos juntos ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

Essas características da empresa, representadas pelo Endividamento, Capital de Giro e 

Gastos com Capital são decisões operacionais, de investimentos e financeiras, que podem 

impactar a sua alocação de tributos. Isso corre devido ao código tributário conceder 

tratamento diferenciado para as decisões de estrutura de capital da empresa e também de seus 

ativos (Gupta & Newberry, 1997). Outras duas variáveis introduzidas são Lucro e Tamanho. 

Iniciando pelo Lucro, pesquisas indicam que as empresas que têm esse indicador mais 

elevado, têm menor planejamento tributário [ (Gupta & Newberry, 1997); (Wilson, 2009)] em 

virtude de terem maiores custos políticos. Outra variável alocada nos modelos foi a que se 

refere ao controle Familiar, uma vez que estudo brasileiro aponta para uma relação negativa 

(positiva) entre a ETR (BTD) e o controle familiar  (Martinez & Ramalho, Family Firms and 

Tax Aggressiveness in Brazil, 2014). Para tanto, foi criada uma variável dummy para as 

empresas, conforme proposto por (Santana, 2014). Outra variável dummy foi criada para 

representar a Governança Corporativa, dada a sua relação com o nível de planejamento 

tributário (Gomes, 2016). Portanto, foi incluída a variável Governança com o valor 1 para as 

empresas que participem de algum dos níveis de Governança Corporativa da Bovespa (Nível 

1, Nível 2 e Novo Mercado) e atribuído zero para outros casos. 



 

 

No que tange ao Prejuízo Fiscal a compensar (PFISC), a variável é adotada para 

controlar as possíveis diminuições dos tributos correntes, face o referido prejuízo [ (Rego, 

2003); (Gupta & Newberry, 1997)]. A variável de controle auditoria (AUDIT) considera se as 

empresas pesquisadas foram auditadas por uma auditoria considerada Big Four. Essa variável 

é utilizada para mitigar os efeitos de possíveis gerenciamento de resultados encontrados nas 

referidas empresas, uma vez que essas apresentam qualidade superior em auditoria do que as 

empresas não - Big Four (Becker, Defond, Jiambalvo, & Subramanyam, 1998). No que se 

refere aos Benefícios Fiscais (BENEF), Passivos Contingentes (PASCONT) e Provisões 

Fiscais (PASFISC) são eles que possivelmente podem afetar o valor dos tributos (para mais 

ou para menos) em virtude dos relacionamentos anteriores da empresa com o fisco. Dentro os 

Benefícios Fiscais estão itens como as subvenções, REFIS e outros incentivos fiscais 

(Rezende, 2015). Por fim, sabe-se que no Brasil existem empréstimos com taxas subsidiadas 

(ofertadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) e, como 

o presente estudo utilizou no modelo tanto o de Endividamento, foi criada uma variável 

dummy para controlar os efeitos das taxas subsidiadas provenientes deste tipo de recurso. 

 

3.3 Coleta de Dados e Amostra 

A amostra é composta por empresas brasileiras de capital aberto que, durante os anos 

de 2007 a 2015 (27 quadrimestres), compuseram o índice IBrX1002 durante dois anos (6 

quadrimestres) ou mais. Apesar disso, foram coletados os dados das empresas no período 

entre 2008 e 2015, uma vez que se faz necessária, para a composição dos ciclos de vida, a 

utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa, obrigatória a partir de 2008. A fonte primária 

dos dados foi a base de dados da Economática®. Porém, alguns itens, como a provisão 

tributária, os passivos contingentes tributários, os incentivos e subvenções governamentais, a 

presença de empréstimos do BNDES, a empresa de auditoria, foram todas coletadas junto às 

notas explicativas. Já os níveis de governança corporativa, ano a ano, foram obtidos junto à 

BM&FBOVESPA por de solicitação via e-mail. Ressalta-se que foram excluídas as empresas 

do setor financeiro3 (bancos e seguradoras), em virtude da diferenciação tributária de 

Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL). Além disso, as empresas do setor bancário 

apresentam demonstrações contábeis outras especificidades das empresas não financeiras. 

A escolha dessa amostra (figurar por, ao menos, 2 anos no IBrX 100) se justifica pela 

premissa do estudo de que as empresas possuam algum risco de reputação. Caso esse risco 

inexista, ou seja, muito baixo, uma das justificativas para o ciclo de vida não se materializar. 

Outros estudos também já utilizam este mesmo critério para a seleção das empresas que 

compõem índices de ações específicos, como o índice Standard & Poors 500 (Minnick & 

Noga, 2010), justificando que as empresas maiores gerenciam seus tributos de modo mais 

eficiente.  

 

3.4 Estatística Descritiva 

Inicia-se a estatística descritiva pelos estágios de ciclo de vida. Para facilitar a 

visualização da distribuição dessas empresas nos estágios e ao longo dos anos, a 

                                                 
2 Essas listagens das empresas foram obtidas junto a Sra. Vânia Lúcia Lopes De Souza, enviada pelo e-mail 

vsouza@bvmf.com.br, após contato telefônico com a BM&FBOVESPA. 
3 A título de esclarecimento as empresas excluídas foram: Bradesco, Banco do Brasil, Banrisul, Santander, Itaú 

Unibanco, Porto Seguro, Sul América, Nossa Caixa e Unibanco. 



 

 

Tabela 2 demonstra os percentuais das frequências dos Estágios de ciclo de vida em relação 

ao ano. 



 

 

Tabela 2 - Percentuais de Frequência dos Ciclos de Vida 

Ano 
 

Percentual dos Estágios do Ciclo no Ano 

 

Percentual do Ano nos Estágios do Ciclo 

 

Inicial Maturidade Avançado Total 

 

Inicial Maturidade Avançado 

2008 

 

59,6% 35,4% 5,1% 100,0% 

 

17,7% 10,0% 6,4% 

2009 

 

45,5% 46,5% 8,1% 100,0% 

 

13,5% 13,1% 10,3% 

2010 

 

46,5% 48,5% 5,1% 100,0% 

 

13,8% 13,7% 6,4% 

2011 

 

52,0% 37,8% 10,2% 100,0% 

 

15,3% 10,5% 12,8% 

2012 

 

52,1% 44,7% 3,2% 100,0% 

 

14,7% 12,0% 3,8% 

2013 

 

34,4% 49,5% 16,1% 100,0% 

 

9,6% 13,1% 19,2% 

2014 

 

31,9% 56,0% 12,1% 100,0% 

 

8,7% 14,5% 14,1% 

2015 

 

24,7% 51,7% 23,6% 100,0% 

 

6,6% 13,1% 26,9% 

Total 

 

43,7% 46,1% 10,2% 100,0% 

 

100,0% 100,0% 100,0% 

Por meio da 



 

 

Tabela 2, observa-se que a frequência dos estágios Iniciais abriu a série com 59,6% (59 / 99) 

da amostra em 2008 e terminou, em 2015, com 24,7% (22 / 89). De lado oposto os estágios de 

Maturidade e Avançado cresceram, proporcionalmente, durante a série, saindo de 35,4% e 

5,1% em 2008 e chegando a 51,7% e 23,6% das frequências no ano de 2015, respectivamente.  

Sobre o número de observações das principais métricas de planejamento tributário, 

elas têm em torno de 700 observações distribuídos entre os anos de 2008 a 2015. Exceção se 

faz para o Cash ETR em virtude da falta de dados para os anos de 2008 a 2010. Além disso, 

algumas empresas não apresentam em suas Demonstrações de Valor Adicionado a subdivisão 

dos tributos pagos por ente federativo, motivo pelo qual também há uma queda no número de 

observações quando comparada às demais métricas. Dada a distribuição temporal das 

variáveis, a Tabela 3 demonstra os valores dessas variáveis correspondentes ao planejamento 

tributário.  

Tabela 3 - Estatística Descritiva das Variáveis Dependentes 

Variável 
Nº de 

Obs. 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mín Máx 1º Quar Mediana 3º Quar 

BTD 761 0,0083 0,0735 -0,6951 0,4075 -0,0037 0,0126 0,0306 

ETR corrente 725 0,1703 0,6332 -5,9574 6,1825 0,0469 0,1872 0,3073 

Cash ETR 456 0,8313 0,2218 -1,3618 1,7333 0,7905 0,8799 0,9249 

DVA Federais 659 0,2339 0,6553 -10,9635 9,3613 0,1484 0,2354 0,3211 

Já sobre as variáveis explicativas com valores contínuos (ordinais), a Tabela 4 resume 

as suas estatísticas descritivas. Os valores encontrados na referida tabela foram deflacionados 

pelo ativo total de cada observação, exceto as variáveis tamanho (logaritmo do ativo total) e a 

concentração (percentual detido pelos três maiores acionistas). 

Tabela 4 - Estatística Descritiva das Variáveis Independentes Ordinais 

Variável Nº Obs. Média Desvio Pad. Mínimo Máximo 1º Quar Mediana 3º Quar 

Endividamento 762 0,2992 0,1731 0,0000 0,9302 0,1811 0,3028 0,4106 

Giro 763 0,1803 0,1634 0,0000 0,7657 0,0624 0,1261 0,2564 

Intensidade de Capital 763 0,3404 0,2447 0,0000 0,8989 0,1070 0,3342 0,5320 

Tamanho 764 15,9442 1,4477 8,4429 20,6181 15,0436 16,0158 16,8411 

Lucro 760 0,0472 0,0986 -0,6851 0,6368 0,0111 0,0444 0,0838 

Provisões Tributárias 764 0,0086 0,0163 0,0000 0,1688 0,0005 0,0033 0,0091 

Contingente Tributário 761 0,0441 0,0690 0,0000 0,6630 0,0010 0,0150 0,0542 

Concentração (%) 738 49,06 18,91 0,10 100,00 35,40 48,60 63,60 

As variáveis ordinais explicativas e de controle apresentam observações próximas a 

760, valor alcançado pelas métricas de planejamento tributário. Por fim, diante das variáveis 

acima explicadas, a Tabela 5 demonstra a correlação entre elas, de modo a buscar evidências 

preliminares de suas ligações. Porém, em virtude da extensão do número de variáveis, são 

tratadas na referida tabela apenas as variáveis dependentes (planejamento tributário), as 

variáveis explicativas de endividamento tributário (Endividamento, Intensidade de Capital, 

Capital de Giro, Governança e Lucro) e os estágios do ciclo de vida.  
 

Tabela 5 - Correlação das Variáveis com os Estágios de Ciclo de Vida 

  Inicial Maturidade Avançado BTD 
ETR 
Corre

nte 

Cash 

ETR 

DVA 
Feder

al 

Endiv. Giro 
Intens 
Capita

l 

Govern. Lucro Tam. 

Inicial 1 
            

Maturidade 
-0,797 

1 
           * 

Avançado 
-0,289 -0,348 

1 
          * * 

BTD -0,095 
0,106 

-0,021 1 
         * 



 

 

ETR 

Corrente 
-0,025 

0,111 -0,136 0,125 
1 

        * * * 

Cash ETR 0,084 -0,001 
-0,128 

-0,041 0,036 1 
       * 

DVA 
Federal 

-0,088 0,094 -0,012 -0,037 
0,196 0,226 

1 
      * * 

Endividam. 
0,198 -0,192 

-0,003 
-0,328 

-0,074 0,055 
-0,282 

1 
     * * * * 

Giro 0,064 -0,089 0,042 
0,127 

-0,019 
-0,212 -0,210 

0,090 1 
    * * * 

Intens. de 
Capital 

-0,003 
0,160 -0,250 

-0,071 
0,113 0,103 

-0,018 
0,134 -0,280 

1 
   * * * * * * 

Governança -0,034 -0,007 0,064 -0,078 -0,028 -0,004 0,062 0,042 
0,117 

-0,074 1 
  * 

Lucro 
-0,151 0,207 

-0,094 
0,693 0,378 0,104 0,295 -0,396 

-0,044 -0,056 -0,093 1 
 * * * * * * * 

Tamanho 0,019 0,020 -0.063 
-0,176 -0,120 

-0,007 -0,068 
0,191 -0,156 

0,102 
-0,106 -0,310 

1 
* * * * * * 

Legenda: * significância de 5% 

Desse modo, ao verificar o relacionamento entre os estágios de ciclo de vida e as 

variáveis de planejamento tributário, nota-se que as empresas na Maturidade têm relação 

positiva e significante com a BTD e com a ETR Corrente. Além disso, positiva, mas não 

significante com os tributos Federais da DVA e negativa com o Cash ETR.  

Já as empresas em estágios Iniciais, apesar da relação ser negativa com a ETR 

Corrente, os valores não foram significantes ao nível de 5%. As empresas dos estágios 

Avançados apontaram uma relação negativa com as variáveis ETR Corrente e Cash ETR. No 

que tange ao relacionamento das variáveis explicativas com os estágios do ciclo de vida, nota-

se que o endividamento e os gastos de capital têm relação significante, ao nível de 5%, com o 

estágio da Maturidade, sendo os sinais negativo e positivo, respectivamente. De lado oposto, 

as empresas dos estágios Iniciais, têm relações inversas com essas variáveis. 

 

4. RESULTADOS 

Inicialmente, foram realizados testes de Kruskal Wallis para verificar se as 

distribuições das subamostras são distintas. O primeiro teste se destina a verificar tais 

diferenças entre as empresas da Maturidade e dos Estágios Inicias. 



 

 

Tabela 6 - Testes de Kruskal-Wallis: Estágio Inicial versus Maturidade 

BTD Obs. 
Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio  
Cash ETR Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio 

Inicial 333 108559 326,00 
 

Inicial 178 37252,5 209,28 

Maturidade 351 125711 358,15 
 

Maturidade 221 42547,5 192,52 

qui-quadrado = 4,523 com 1 d.f. 

  

qui-quadrado = 2,083 com 1 d.f. 

 Probabilidade = 0,0334   

 

Probabilidade = 0,1490    

        

 

        

ETR 

Corrente 
Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio  
DVA Federal Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio 

Inicial 318 95674 300,86 
 

Inicial 288 79712,5 276,78 

Maturidade 335 117857 351,81 
 

Maturidade 308 98193,5 318,81 

qui-quadrado =11,900 com 1 d.f. 

  

qui-quadrado =12,929 com 1 d.f. 

 Probabilidade = 0,0006 

  

Probabilidade = 0,0003    

Como já salientado, o teste de Kruskal-Wallis tem como hipótese nula (H0) que as 

amostras possuem a mesma distribuição. Ao comparar os níveis de planejamento tributário 

entre as empresas de estágio Inicial e na Maturidade, busca-se testar a Hipótese 1 desse 

estudo, que diz que o nível  do planejamento tributário das empresas em estágios Inicias é 

maior do que as empresas na Maturidade. Essa hipótese não foi rejeitada para ETR Corrente e 

para os tributos Federais da DVA.  

Agora, para verificar se as diferenças acima elencadas entre as métricas de 

planejamento tributário das empresas em estágios Avançados com as empresas na 

Maturidade, foram realizados novos testes Kruskal-Wallis, cujos resultados se encontram na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Testes de Kruskal-Wallis: Estágio Avançado versus Maturidade 

BTD Obs. 
Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio  
Cash ETR Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio 

Maturidade 351 75550 215,24 
 

Maturidade 221 32328 146,28 

Avançado 76 15828 208,26 
 

Avançado 57 6453 113,21 

qui-quadrado = 0,200 com 1 d.f. 
  

qui-quadrado = 7,667 com 1 d.f. 
 

probabilidade = 0,6549   

 

probabilidade = 0,0056   

        

 

        

ETR 

Corrente 
Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio  
DVA Federal Obs. 

Soma dos 

Rankings 

Ranking 

Médio 

Maturidade 335 72638 216,83 
 

Maturidade 308 58258 189,15 

Avançado 71 9983 140,61 
 

Avançado 62 10377 167,37 

qui-quadrado =24,719 com 1 d.f. 

  

qui-quadrado = 2,140 com 1 d.f. 

 probabilidade = 0,0001 

  

probabilidade = 0,1435 

 Conforme a Tabela 7, não foram rejeitadas as hipóteses nulas de igualdade nas 

distribuições entre a BTD e para os tributos Federais da DVA para as empresas em estágios 

Avançados e as Maduras. Porém, para as demais métricas de planejamento tributário, a 

Hipótese 2 do presente estudo foi confirmada, a qual diz que as empresas em estágios 

Avançados possuem maior nível de planejamento tributário do que as empresas maduras. 

Já os resultados das regressões quantílicas foram organizados por tipo de variável em 

cada regressão. Para facilitar a visualização e comprovação do que será relatado nessa seção, 

um resumo dos sinais e das significâncias são expostos no Quadro 1. 

As variáveis de interesse do presente estudo: Inicial e Avançado, sendo que a variável 

Inicial apresentou resultados significantes em algumas das regressões. Apesar disso, apenas 

nas regressões da ETR Corrente é se que obteve significância para as regressões da mediana 

com sinal negativo, corroborando a Hipótese 1. Isso evidencia que as empresas em estágios 

Inicias possuem maiores níveis de planejamento tributário comparativamente as empresas 



 

 

mais Maduras.Já na BTD a variável Inicial se mostrou significante apenas para as regressões 

das medianas, considerando os Modelos 1 e 4, em que houve a ausência das variáveis Lucro e 

Ativo, entretanto, a variável Lucro foi significante e positiva para todas as regressões dos 

Modelos 1 e 2.  

Cabe ressaltar que a variável Lucro e BTD possuem uma correlação positiva e 

significante, conforme demonstrado anteriormente, isso pode deturpar a verificação das 

demais relações com a variável interesse. Ainda em relação ao nível de significância e sinal 

negativa da BTD indicamque as empresas dos estágios da Maturidade possuem maiores níveis 

de planejamento tributário do que as empresas dos estágios Iniciais. Destaca-se ainda que, 

esses resultados aqui apresentados para a BTD e ETR Corrente estão em consonância com o 

que foi apresentados nos testes de distribuição de Kruskal-Wallis.No que se refere à variável 

Avançado, apresentaram significância, em maior quantidade, nas regressões da ETR Corrente, 

com sinal negativo. Nas demais variáveis dependentes obteve resultados parciais, mas nada de 

forma contundente. 



 

 

Quadro 1 - Resumo das Regressões 

Quantílicas das Variáveis 

Dependentes 

 
Todos os Modelos Modelos 2 e 3 Modelos 3 e 4 

Var. Mod Q Inicial Avanç Endiv. Giro 
Intens. 

Capital 

Gover

. 
Concent Familiar Lucro Taman 

Incent. 

Fiscal 
Provis. Conting 

Prej. 

Fiscal 
BNDES Audit. 

BTD 

1 

1º 
  

- *** + *** + ** - *** 
          

Med - ** + *** - *** + *** + *** - *** - *** + * 
        

3º 
  

- *** + *** 
 

- *** - * 
         

2 

1º 
  

- *** + * + *** 
 

+ *** - *** + *** + ** 
      

Med 
 

+ * 
 

+ *** + ** 
 

+ *** - ** + *** 
       

3º 
 

+ * - *** + *** 
 

- *** + *** - ** + *** 
       

3 

1º + ** 
 

- ** + * + ** 
 

+ *** - *** + *** + ** 
  

+ *** + ** 
  

Med 
 

+ ** - ** + *** + * 
 

+ *** - *** + *** 
     

+ * 
 

3º 
 

+ *** - ** + ** 
 

- ** + *** - ** + *** 
     

+ ** - ** 

4 

1º 
  

- *** + *** + * - ** + * 
   

+ * 
     

Med - ** 
 

- *** + *** 
 

- *** 
 

- ** 
  

+ *** 
     

3º 
  

- *** + ** 
 

- ** + * 
   

+ ** 
  

- *** 
  

 

ETR 

Corrente 

1 

1º - *** - *** - *** + *** + *** 
           

Med - *** - *** 
  

+ *** 
           

3º - ** - ** 
 

- ** 
  

- ** 
         

2 

1º 
 

- * 
  

+ *** 
   

+ *** 
       

Med - * - ** 
  

+ ** 
  

+ * + *** 
       

3º 
   

- *** 
  

- *** + *** + *** 
       

3 

1º 
    

+ *** 
   

+ *** 
   

- *** - *** + * 
 

Med - ** - *** 
  

+ * 
   

+ *** 
    

- *** + ** + * 

3º 
 

- *** 
 

- *** 
  

- *** 
 

+ *** 
    

- ** 
  

4 

1º - *** - *** - *** + * + *** + * 
    

+ ** + *** - *** - *** 
  

Med - *** - *** - ** 
 

+ * 
      

+ *** - *** - *** 
 

+ * 

3º 
 

- ** 
 

- *** 
 

- ** - ** 
    

+ *** - *** - *** + ** + * 

Cash 1 1º 
 

- *** 
 

- *** + ** 
 

- ** + * 
        



 

 

 
Todos os Modelos Modelos 2 e 3 Modelos 3 e 4 

Var. Mod Q Inicial Avanç Endiv. Giro 
Intens. 

Capital 

Gover

. 
Concent Familiar Lucro Taman 

Incent. 

Fiscal 
Provis. Conting 

Prej. 

Fiscal 
BNDES Audit. 

ETR Med 
   

- *** 
            

3º 
   

- *** 
  

- * + *** 
        

2 

1º 
 

- ** 
 

- *** 
   

+ *** + ** 
       

Med 
   

- *** + * 
   

+ ** - * 
      

3º + ** 
  

- *** 
   

+ *** + *** 
       

3 

1º 
   

- *** 
  

- ** 
 

+ *** 
   

+ ** 
 

+ ** 
 

Med 
  

+ ** - *** 
    

+ ** - ** 
      

3º + * 
  

- *** 
   

+ ** + * 
   

+ *** 
   

4 

1º 
 

- ** 
 

- *** 
  

- * 
   

+ * 
     

Med 
   

- *** 
      

+ ** 
     

3º + ** 
  

- *** 
  

- * + *** 
        

 

DVA 

Federais 

1 

1º - * 
 

- *** 
  

+ * 
 

- *** 
        

Med 
  

- *** - *** 
 

+ *** 
 

- *** 
        

3º 
  

- *** - *** - *** 
  

- *** 
        

2 

1º 
  

- *** - *** 
 

+ *** 
 

- *** + *** + ** 
      

Med 
  

- *** - *** - ** + *** 
 

- *** + *** 
       

3º 
  

- *** - *** - *** + *** 
 

- * + * 
       

3 

1º 
  

- *** - ** 
   

- *** + *** + *** 
 

- *** - *** - *** 
  

Med 
  

- *** - *** - *** + ** + *** - *** + *** + ** 
 

- *** 
 

- ** - *** 
 

3º + * 
 

- ** - *** - *** + *** 
 

- ** 
 

+ *** 
 

- *** 
  

- *** + * 

4 

1º - ** 
 

- *** 
   

+ ** - *** 
  

+ *** 
 

- *** - *** - ** 
 

Med 
  

- *** - *** - *** + *** + *** - *** 
    

- * - *** - *** 
 

3º 
  

- *** - ** - ** + ** + * 
       

- *** + *** 

 

Legenda: * : 10 % de sig.  ** : 5 % de sig.  *** : 1% de sig.  + : Coeficiente Positivo  - : Coeficiente Negativo 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo buscou contribuir e aprofundar a discussão sobre as variações do nível de 

planejamento tributário entre as empresas de capital aberto brasileiras. Para tanto, utilizou-se 

de uma teoria do ciclo de vida no contexto das pesquisas de tax avoidance, que foi a 

proposição de Ciclo de Vida Organizacional proposta por Dickinson (2011). Em linhas gerais 

essa teoria preconiza que, assim como os seres vivos, as empresas percorrem estágios ao 

longo de suas existências (vidas). Sendo que em tais estágios as empresas se comportam de 

maneira distinta, apresentando particularidade em sua estrutura de ativos, de financiamento, 

de posicionamento estratégico, de reputação, dentre outros aspectos. A linha de raciocínio em 

que as questões reputacionais das empresas, pesquisas recentes de grandes empresas de 

auditoria, como a PWC (2013), Deloitte (2014), constataram, junto aos presidentes e 

empregados dos setores de tributação, que as empresas estão atentas à possíveis perdas 

reputacionais associadas às práticas de planejamento tributário adotadas. Ainda da 

preocupação iminente à reputação, conjecturou-se que as empresas em estágio de ciclo de 

vida da Maturidade possuem maiores custos reputacionais comparativamente com as 

empresas dos demais estágios (anteriores e posteriores).  

Para verificar essas questões apresentadas foram utilizadas o teste de distribuição de 

Kruskal Wallis e a regressão Quantílica. Nos modelos propostos foram empregadas quatro 

variáveis: BTD, ETR Corrente, Cash ETR e tributos da DVA. Os resultados apontaram que as 

empresas em estágios Iniciais (antes da Maturidade) ou Avançados (após a Maturidade) 

possuem relação negativa com o ETR Corrente, com a BTD e com os Tributos da DVA (e as 

suas sub-categorias), ou seja, as empresas nesses estágios possuem níveis de planejamentos 

tributários maiores do que os as empresas no estágio da Maturidade. Para a ETR Corrente e a 

BTD os resultados foram encontrados tanto no teste de distribuição de Kruskal Wallis quanto 

nas regressões Quantílicas. Esses resultados vão na mesma direção dos achados de Higgins, 

Omer e Phillips (2012) de que o tipo de estratégia empresarial pode influenciar no nível de 

planejamento tributário, conjecturando que as empresas com estratégias prospectoras possuem 

maior inclinação para planejamentos tributários mais agressivos. Tais resultados também 

corroboram as Hipóteses 1 e 2, as quais argumentam que as empresas maduras possuem 

maiores custos reputacionais e, portanto, se tendem engajar menos em práticas de 

planjemaneto tributário. 

Além disso, cabem destacar algumas limitações, em virtude das opções metodológicas 

escolhidas, como a escolha do método de atribuição dos estágios de ciclo de vida, método 

proposto por Dickinson (2011). Foram utilizados métodos não paramétricos, em virtude das 

variáveis não apresentarem distribuição normal e os modelos utilizados nas regressões 

violarem o pressuposto da autocorreleção (correlação serial). Foram utilizadas algumas 

variáveis dummies, de modo que essas variáveis podem não consigam captar a magnitude 

e/ou intensidade efetiva destas variáveis comparativamente com variáveis ordinais. Por fim, a 

utilizada conteve apenas empresas listadas no durante ao menos dois anos no índice IBrX 100 

da BM&FBOVESPA. 

Por fim, vale ressaltar que os achados desta pesquisa, que são de natureza contábil-

tributária, possibilitam uma compreensão dos fatores que afetam a propensão das empresas 

optarem por comportamentos fiscais mais e menos agressivos. Os pressupostos da Teoria do 

Ciclo de Vida possibilitam trazer mais uma forma iluminar as relações entre estruturas, 

políticas estratégias das empresas e os seus respectivos estágios evolutivos. 
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