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Área temática: Contabilidade para usuários externos 

1 Problema, objetivos e questão de pesquisa 

De acordo com a Pecking Order Theory (POT), defendida por Myers (1984), a 

assimetria de informação pode ser determinante nas decisões de financiamento das empresas, 

devido ao fato dos acionistas serem vistos como mais sensíveis, à qualidade da informação 

contábil, do que os credores. Myers (1984) e Berger et al. (2005) apontam que em ambientes 

com assimetria informacional, as empresas tendem a optar pelo endividamento, em 

detrimento da emissão e oferta de novas ações. No entanto, argumentos contrários a POT, 

comprovam que a assimetria de informação prejudica a análise de riscos dos credores e por 

isso aumenta o custo da dívida, fazendo com que as empresas optem pela emissão de ações 

(Albanez & Valle, 2009).  

Blaylock, Gaertner e Shevlin (2015) se posicionam em favor da POT e, na busca por 

evidências que corroborem a relação entre estrutura de capital e qualidade da informação, 

adotaram a book-tax differences (BTD) como medida de qualidade do lucro. Os autores 

realizaram um experimento com 50 empresas dos EUA no período de 1981 a 1992, com 

exclusão dos anos 1986 e 1987, representando assim um período de 5 anos antes e após a Lei 

de Reforma Tributária de 1986 (TRA 86). A TRA 86 passou a exigir, que empresas com 

receita superior a 5 milhões de dólares, usassem o regime de competência para apuração dos 

tributos sobre o lucro, em vez do regime de caixa, o que ocasionou em redução da BTD para 

tais empresas. Já as empresas com faturamento inferior a $ 5 milhão continuaram a adotar o 

regime de caixa e, portanto apresentavam maior BTD.  Fazendo o controle do período antes e 

após a TRA 86, e também o controle das empresas que passaram adotar o regime de 

competência, e as que continuaram com o regime de caixa, os resultados apontaram que 

menor BTD têm relação positiva com as decisões de financiamento das empresas, o que 

sugere que quanto menor a BTD maior é o endividamento. 

A BTD representa as diferenças entre lucro contábil e lucro tributário, as quais surgem 

principalmente do desalinhamento entre as normas contábeis e as regras fiscais, mas também 

pode ter origem nas atividades de gerenciamento de resultados e tributos (Hanlon, 2005). 

Desai (2005) defende que menor BTD possa restringir o gerenciamento de resultados e 

consequentemente aumentar a qualidade dos lucros financeiros, pois ao existir menor 

distanciamento entre lucro contábil e tributário, as empresas ficariam restritas à divulgação de 

dois lucros com valores diferentes. Desse modo, as empresas evitariam divulgar um lucro 

maior do que o real, já que isso geraria um aumento no pagamento de impostos. Diferente 

desse posicionamento, Hanlon, Laplante e Shevlin (2005) defendem a existência de maior 

BTD, pois acreditam que o lucro contábil e tributário fornecem separadamente informações 

importantes aos usuários e, portanto se um deles deixar de existir haverá perda de informação 

ao mercado. Além disso, argumentam que havendo somente o lucro tributário, o 

gerenciamento por parte das empresas teria como objetivo reduzir o pagamento de tributos, o 

que culminaria na divulgação de um lucro menor do que o real. Diante disso, Hanlon et al. 

(2005) mostram que a BTD é uma medida que possui relação positiva com a qualidade dos 

lucros. 
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No Brasil, Marques e Nakao (2016) encontraram um resultado semelhante ao de 

Blaylock et al. (2015). A pesquisa de Marques e Nakao (2016) foi realizada entre os anos de 

2005 e 2014, com a exclusão de 2008 e 2009, cujo intuito foi verificar se a adoção das 

International Financial Reporting Standards (IFRS) interferiu na relação entre BTD e 

endividamento. Os achados evidenciam que a BTD aumentou após a adoção das IFRS e que 

menor endividamento se relaciona positivamente com maior BTD.  

Sobre os determinantes da estrutura de capital, os resultados da pesquisa de Alves e 

Ferreira (2011) mostram que as empresas dos países code law apresentaram maior 

alavancagem do que as empresas de países com regime common law. Segundo os autores isso 

ocorre porque o sistema jurídico do país está positivamente relacionado com a qualidade dos 

relatórios contábeis. Em países com sistema jurídico common law, sistema alemão e 

escandinavo do code law, o nível de assimetria tende a ser menor, uma vez que os direitos de 

credores e acionistas são melhor protegidos. Dessa forma, ao considerar a POT nesse tipo de 

ambiente jurídico, as empresas optam por financiar suas atividades por meio da emissão de 

ações. Ao passo que no regime francês do sistema code law a proteção dos direitos dos 

acionistas e credores é baixa e, portanto, as empresas priorizam o endividamento.  

Diante do exposto, ao considerar que no Brasil o sistema jurídico vigente é o Francês 

code law e que nos EUA é o common law, o resultado semelhante de Marques e Nakao (2016) 

e Blaylock, et al. (2015) sugere que a BTD possui o mesmo efeito na estrutura de capital de 

empresas de diferentes regimes jurídicos, ou seja, sugere que menor BTD é positivamente 

relacionada com maior endividamento, independente do sistema jurídico vigente do país. No 

entanto, de acordo com Martinez e Passamani (2014), para cada país o nível de BTD pode ser 

distinto em virtude de maior ou menor alinhamento entre a norma societária e regras fiscais. 

No Brasil, por exemplo, Martinez e Passamani (2014), Marques e Nakao (2016) e Costa e 

Lopes (2015) evidenciaram que houve maior BTD após a adoção das IFRS, uma vez que as 

IFRS se distanciam das regras fiscais vigente no país. Além disso, Bushman e Smith (2001) e 

Barth et al. (2012) demonstraram que a adoção das IFRS melhora a qualidade da informação 

contábil. Diante disso, embora a pesquisa de Marques e Nakao (2016) tenha apontado que 

para o Brasil, houve relação negativa entre BTD e endividamento, o resultado pode não ser 

conclusivo já que pode ter sido influenciado principalmente pela adoção das IFRS, uma vez 

que segundo Barth et al. (2008) tais normas se assemelham as normas do sistema jurídico 

common law, por basearem em princípios e permitir escolhas contábeis.  

Além disso, maior BTD em países code law, que não adotaram as IFRS, pode não 

representar melhor qualidade do lucro, uma vez que a BTD pode ter origem também no 

gerenciamento de resultado. Os achados de Barth et al. (2008) evidenciam que o 

gerenciamento de resultado, foi menor em países que adotaram voluntariamente as IFRS em 

comparação com países onde as regras são baseadas em princípios locais. Diante disso, tem-se 

como pergunta de pesquisa: qual o comportamento da estrutura de capital das 

companhias abertas de países code law e common law diante de diferentes níveis de book-

tax differences? 

Assim sendo, este estudo tem por objetivo verificar o comportamento da estrutura de 

capital das companhias abertas de países code law e common law diante de diferentes níveis 

de BTD.  

2 Relevância do estudo, contribuição e impacto esperado 

A presente pesquisa pretende contribuir com a teoria sobre BTD e estrutura de capital, 

em diferentes sistemas jurídicos, pois, acredita-se que essa relação ainda não foi explorada em 

outros estudos. Além disso, salienta-se que as discussões e buscas sobre os determinantes da 

estrutura de capital se alongam por décadas e ainda não possuem consenso na literatura (Iara, 
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2013) e, portanto os resultados poderão contribuir no sentido de oferecer mais evidências 

sobre o tema, mostrando se de fato maior BTD pode ser ou não positivamente relacionada 

com menor divida. Como contribuição prática, espera-se que os resultados possam mostrar, se 

a BTD pode ou não ser assumida como medida de qualidade do lucro. Com isso, beneficiar 

acionistas, investidores, credores e gestores, pois acredita-se que tais usuários em momento de 

tomada de decisão se preocupam com a qualidade da informação contábil. A relevância do 

estudo está no objetivo de explorar e reduzir as dúvidas sobre a relação entre BTD e estrutura 

de capital, uma vez que há defensores e opositores quanto à relação entre BTD e qualidade do 

lucro.   

3 Limitações e delimitações do estudo 

A principal limitação do estudo se refere ao calculo da BTD, para o qual é necessário 

calcular o lucro tributário, que irá ocorrer por aproximação, uma vez que não é possível 

encontrar em base de dados o lucro tributário real das empresas. Já a delimitação está 

condicionada a amostra do estudo, pois, os países foram selecionados em virtude da 

disponibilidade de informação na base Thompson. 

4 Fundamentação Teórica 

De acordo com Myers (1984) e Berger et al. (2005) os acionistas possuem uma 

exigência maior em relação a qualidade dos lucros do que os credores, e por isso, em 

ambientes de assimetria informacional, a qualidade dos lucros pode ser um determinante da 

estrutura de capital, pois, as empresas poderão terão maior facilidade de obter recursos por 

endividamento do que pela emissão de ações. Adotando a BTD como medida de qualidade de 

lucro Blaylock, et al. (2015) e Marques e Nakao (2016) evidenciam que maior BTD está 

positivamente relacionada com menor endividamento. 

Sobre os determinantes da estrutura de capital Alves e Ferreira (2011) mostram que o 

sistema jurídico do país, devido o grau de proteção dos acionistas e credores, é positivamente 

relacionado com a qualidade dos relatórios contábeis, e por isso também se relaciona 

positivamente com a estrutura de capital. Segundo os autores em países com sistema jurídico 

common law, e o sistema alemão e escandinavo do code law o nível de assimetria é menor, e 

por esse motivo as empresas optam por financiar suas atividades por meio da emissão de 

ações. Em contraponto, no regime francês do sistema code law a proteção dos direitos dos 

acionistas e credores é baixa, e portanto as empresas optam pelo endividamento.  

A adoção das normas internacionais de contabilidade poderá gerar maior BTD o que 

pode sugerir melhor qualidade das informações divulgadas. No Brasil, os resultados de Costa 

e Lopes (2015), sugerem que a adoção obrigatória da Lei n. 11.638/07 e a convergência com 

as IFRS aumentaram o nível de BTD e em consequência também aumentou a tempestividade 

dos resultados melhorando a qualidade das informações contábeis. 

5 Método 

A estimação do modelo será realizada pela estrutura de dados em painel. O período de 

análise irá corresponder entre 2000 a 2016. A amostra será representada por empresas de 

capital aberto de 51 países com diferente sistema jurídico (Tabela 1). A escolha de tais países 

está condicionada a disponibilidade de dados na base Thompson, a qual possui informações de 

aproximadamente 60 países. 
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Tabela 1 – Amostra da pesquisa segregada por país 
 País SL IFRS   País SL IFRS  País SL IFRS   País SL IFRS 

África do Sul CM S China CL N Hong Kong CM N  Peru CL S 

Alemanha CL S Colômbia CL S Hungria CL S  Polônia CL S 

Arábia Saudita CL N Corrêa do Sul CL S Índia CM N  Portugal CL S 

Argentina CL S Costa Rica CL S Indonésia CL N  Reino Unido CM S 

Austrália CM S Croácia CL S Itália CL S  República Tcheca CL S 

Áustria CL S Dinamarca CL S Jamaica CM S  Rússia CL S 

Bangladesh CM S Egito CL N Japão CL N  Singapura CM N 

Bélgica CL S Espanha CL S Macedônia CL S  Suíça CL S 

Bolívia CL N EUA CM N Malásia CM S  Trinidad e Tobago CM N 

Brasil CL S Equador CL S México CL S  Turquia CL S 

Bulgária CL S Finlândia CL S Nigéria CM S  Ucrânia CL S 

Canada CM S França CL S Nova Zelândia CM S  Venezuela CL S 

Chile CL S Grécia CL S Países Baixos CL S     

Nota: LS – sistema legal; CL – code law; CM – common law; S – adotou as IFRS de maneira obrigatória; N – não adotou as 

IFRS ou adotou de maneira voluntária ou parcial. 

 

Para o cálculo da variável dependente BTD será utilizado a mesma metodologia 

apresentada por Comprix, Graham e Moore (2011), Costa e Lopes (2015) conforme equações 

1, 2 e 3. Serão testados no estudo os três tipos de diferença: diferença total (DT), diferença 

permanente (DP) e diferença temporária (DTE).  
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Em que: DTit é a diferença total entre o lucro contábil e o lucro tributável; LAIRit é o lucro 

contábil antes do imposto de renda; LTit é o lucro tributável;  AT é ativo total no período t-1; 

DTEit é a diferença temporária entre o lucro contábil e o lucro tributável; IRDit é o imposto de 

renda diferido; Ait é a alíquota máxima de imposto de renda (34%); DPit é a diferença 

permanente entre o lucro contábil e o lucro tributável. O lucro tributável (LT) é a relação entre 

a despesa de imposto de renda corrente (IRC) e a alíquota máxima de imposto de renda (A) 

conforme Equação 4.  
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No Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda (34%) resulta da soma de três 

alíquotas: a de imposto de renda (15%), a adicional de imposto de renda (10%) e a CSLL 

(9%). (Costa & Lopes, 2015). Para o cálculo da variável independente endividamento (E) da 

empresa será utilizado a Fórmula 5, conforme apresentado por Marques e Nakao (2016).  

 
P

E
PL

        (5) 

 

Em que: E é o endividamento resultante da relação entre capital de terceiros e capital próprio; 

P é o passivo, representado pelo capital de terceiros; e, PL é o patrimônio líquido, 

representado pelo capital próprio. 
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