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                                                            Resumo                                                                                                                                                                        
Esta pesquisa teve como objetivo analisar se empresas que apresentam maior agressividade tributária 

têm níveis diferenciados de persistência dos componentes do lucro, especificamente: i) book-tax 

differences e ii) lucro fiscal. O período de estudo foi o compreendido entre 2010 e 2016, envolvendo 

empresas brasileiras listadas na B3. Classificaram-se as empresas mais agressivas tributariamente 

pela métrica da Effective Tax Rate. Os resultados evidenciaram que as empresas, ao serem segregadas 

por níveis de agressividade tributária, apresentam persistência dos lucros diferenciada nos seus 

componentes. Nota-se que, nas empresas mais agressivas tributariamente, o lucro fiscal passa a ser 

determinante para o lucro contábil no período futuro. Este trabalho contribui com a literatura contábil 

ao identificar o impacto da tributação na qualidade dos lucros, em particular, na persistência dos 

lucros, requisito fundamental para uma maior previsibilidade gerencial e tributária e um maior 

direcionamento de valor para as empresas. 
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AGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA E PERSISTÊNCIA DOS LUCROS E SEUS 
COMPONENTES 

 
RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar se empresas que apresentam maior agressividade 
tributária têm níveis diferenciados de persistência dos componentes do lucro, especificamente: 
i) book-tax differences e ii) lucro fiscal. O período de estudo foi o compreendido entre 2010 e 
2016, envolvendo empresas brasileiras listadas na B3. Classificaram-se as empresas mais 
agressivas tributariamente pela métrica da Effective Tax Rate. Os resultados evidenciaram que 
as empresas, ao serem segregadas por níveis de agressividade tributária, apresentam 
persistência dos lucros diferenciada nos seus componentes. Nota-se que, nas empresas mais 
agressivas tributariamente, o lucro fiscal passa a ser determinante para o lucro contábil no 
período futuro. Este trabalho contribui com a literatura contábil ao identificar o impacto da 
tributação na qualidade dos lucros, em particular, na persistência dos lucros, requisito 
fundamental para uma maior previsibilidade gerencial e tributária e um maior direcionamento 
de valor para as empresas. 
 
Palavras-chave: Persistência dos lucros; Agressividade tributária; Book-tax differences; 

Effective tax rates.   

 
Tax Aggressiveness and the Persistence of Earnings and Its Components 

 
ABSTRACT  
This research aimed to analyze whether companies that have greater tax aggressiveness have 
differentiated levels of persistence of the components of earnings, specifically: i) book-tax 
differences and ii) taxable profit. The study period was from 2010 to 2016, involving 
Brazilian companies listed in B3. The most tax aggressive companies were classified by the 
metric of the Effective Tax Rate. The results showed that companies being segregated by 
levels of tax aggressiveness present a differentiated persistence of earnings in their 
components. It is noted that, in the most tax aggressive companies, the taxable profit becomes 
determinant for the accounting profit in the future period. This work contributes to the 
accounting literature by identifying the impact of taxation on the quality of earnings, 
particularly in the persistence of profits, a fundamental requirement for greater management 
and tax predictability and value-driving for companies. 
 
Keywords: Earnings Persistence; Tax aggressiveness; Book-tax differences; Effective tax 
rates. 
 
1 INTRODUÇÃO 

A agressividade fiscal pode ser definida como a gestão da base imponível, sendo que 
ela acontece via planejamento tributário, que busca a redução de tributos explícitos, dando-se 
por meio de atividades de evasão e elisão fiscal (Chen et al., 2010). O planejamento tributário 
não deve ser visto como uma atividade que prevê a evasão fiscal a priori, aproveita-se, 
também, de isenções e concessões legítimas previstas no sistema tributário na busca, entre os 
métodos legais disponíveis, daquele que causa menor ônus tributário para a empresa 
(Martinez, 2017). 

A complexidade das normas tributárias e a interpretação da legislação tributária 
podem levar a fiscalização a ter um entendimento diferente do entendimento dos tomadores 
de decisões das empresas em relação ao cálculo e à liquidação de tributos (Hanlon, Maydew 
& Saavedra, 2014). No Brasil, a agressividade tributária é a causa de preocupações 
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recorrentes, uma vez que se convive com uma estrutura jurídica code-law. As empresas dos 
países que tem essa estrutura jurídica buscam a todo o momento diminuir o impacto tributário 
prescrito pelo ordenamento jurídico, explorando lacunas na legislação para afastar a carga 
tributária (Desai, Dharmapala & Fung, 2007). 

Na realidade brasileira, dadas as peculiaridades normativas e a estrutura de 
financiamento do gasto público, as corporações arcam com significativos custos tributários, o 
que prejudica a valorização de ações e as negociações entre as empresas, bem como conduz a 
um maior risco no fornecimento de crédito, o que leva, em alguns casos, ao estímulo da 
evasão fiscal. Segundo Hasan et al. (2014) aqueles que são credores de uma corporação, ao 
identificarem que uma empresa é agressiva tributariamente, lhe impõem juros maiores, pois 
percebem um risco maior. 

Sobre os lucros, Hanlon e Slemrod (2007) sugerem que a distribuição de uma maior 
quantidade de lucros para os acionistas somente é possível caso as empresas tenham uma 
menor carga tributária, isto é, o valor das ações será maior na medida em que se haja uma 
expectativa de diminuição da carga tributária. Segundo Sasso (2012), faz sentido o estudo da 
relação entre lucro e carga tributária, pois ela é um motivo do conservadorismo, uma vez que 
os resultados contábeis recebem a interferência fiscal na apuração do lucro.  

Nesse sentido, Austin e Wilson (2013) argumentam que as empresas que tem menor 
agressividade fiscal possuem maior preocupação com os investidores e clientes, e isso 
justifica o ato de que muitas empresas se abstêm de uma postura agressiva em termos 
tributários com medo de perder a reputação diante dos seus clientes e investidores. Os autores 
ainda ponderam que empresas de marcas importantes têm níveis de impostos mais elevados 
devido a esta preocupação com a reputação no mercado. 

Tratando-se da agressividade fiscal, de acordo com a pesquisa de Dunbar, Higgins, 
Phillips & Plesko (2010), duas são as proxies empíricas de uma empresa: i) book tax 

diferences (BTD) e ii) effective tax rate (ETR). Sobre a aplicação da ETR, Dunbar et al. 
(2010) afirmam que ela serve como base para o cálculo da agressividade tributária, que 
relaciona o lucro da empresa e os tributos pagos. A métrica da ETR será utilizada neste 
trabalho para separação das empresas mais agressivas das menos agressivas. 

 Com base na discussão anterior, esta pesquisa acompanha os trabalhos de Kajimoto e 
Nakao (2015) e Hanlon (2005), entendendo que o lucro, mensurado pelo Lucro Antes do 
Imposto de Renda (LAIR), pode ser decomposto em dois componentes, a BTD e o Lucro 
Tributável. Isso decorre devido ao fato de que essas variáveis demonstram o lucro 
segmentado entre contábil e fiscal, procedimento que gera um lucro “limpo”, observam 
Kajimoto e Nakao (2015) e Hanlon (2005).  

Sobre a literatura acerca do tema, há pesquisas no Brasil que relacionam agressividade 
tributária com diversos componentes, como empresas familiares (Martinez & Ramalho, 
2014), como a remuneração dos auditores (Martinez, Lessa & Moraes, 2014), como o capital 
de terceiros (Martinez & Silva, 2017), como a rentabilidade futura (Martinez & Reinders, 
2016) e, ainda, com componentes como o BTD (Kajimoto & Nakao, 2015). Há trabalhos que 
relacionam persistência dos lucros com componentes, como a persistência dos lucros e o 
gerenciamento de resultados (Ferreira et al. 2012) e o ciclo de vida das empresas (Martinez & 
Bassetti, 2016). Contudo, observou-se a ausência de trabalhos que alinhem agressividade 
tributária e persistência dos lucros, de modo a verificar os efeitos da agressividade fiscal na 
persistência dos componentes do lucro. 

Uma das razões que motiva a investigação dos efeitos da agressividade tributária e do 
seu impacto sobre a persistência dos lucros, é que, após os escândalos da Enron e Worldcom, 
percebeu-se um medo, por parte dos agentes financeiros, de manipulação de resultados 
tributários e contábeis, levando-os a uma apreensão em relação às grandes diferenças entre 
lucro tributável e contábil (Hanlon & Heitzman, 2010). 
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Outra motivação para este estudo é verificar se os níveis de agressividade tributária 
interferem na persistência dos lucros e de seus componentes. O Brasil vive um momento em 
que cada vez mais investidores entram no mercado acionário e em que existe uma 
preocupação fundamental com as práticas de tax avoidance, com sua eventual abusividade e 
com o gerenciamento de resultados (earnings management), almejando-se um resultado 
contábil que reflita uma imagem fiel e justa da evolução do patrimônio (Gomes, 2012).  

Isto posto, o objetivo dessa pesquisa é identificar se empresas que apresentam maior 
grau de agressividade tributária têm níveis diferenciados de persistência dos componentes do 
lucro. Urge esclarecer que não se controla, aqui, prováveis motivações para a agressividade 
tributária, mas tão somente o seu impacto sobre uma das dimensões da qualidade do lucro 
contábil. Com vistas a operacionalizar a presente pesquisa, foram coletados dados das 
empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), entre os anos de 2010 e 2016, 
fundamentalmente a partir de dados extraídos da Economatica©. 

Corroborando com as ideias de Araújo et al. (2016), destaca-se que há poucas 
pesquisas científicas na área tributária no Brasil. Nessa perspectiva, esta investigação tem a 
intenção de contribuir com a literatura referente à agressividade tributária no País, um tema 
importante dado o pesado ônus tributário imposto pelo Estado e que, apesar de sua relevância 
internacional, ainda é relativamente pouco visitado pela academia e pela literatura nacional.  

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Persistência dos lucros 

A literatura contábil define que o lucro é considerado persistente quando se propaga 
por períodos consecutivos e em uma mesma medida, sem grandes oscilações. Segundo 
Dechow, Ge e Schrand (2010), as empresas que conseguem ter lucros com maior persistência 
são capazes de ter uma relação lucro-fluxo de caixa mais saudável, sendo que esse lucro é 
usado para análise patrimonial. 

Do ponto de vista do mercado, a persistência dos lucros é utilizada por investidores 
para identificar empresas saudáveis, conforme observam Ghemawat e Rivkin (1999). Esses 
autores afirmam, ainda, que uma empresa que obtém lucros superiores contínuos dentro do 
seu grupo doméstico de concorrentes detém vantagem competitiva. 

Diferentemente de Ghemawat e Rivkin (1999), o trabalho de Goddard e Wilson (1999) 
traz uma abordagem distinta para a pesquisa em persistência dos lucros. As evidências do 
trabalho desses autores indicam que empresas que não operam em condições mais 
competitivas tendem a apresentar resultados com as mesmas taxas de lucro, em longo prazo e 
em curto prazo. Goddard e Wilson (1999) ponderam, ainda, que as empresas que operam em 
condições mais competitivas de mercado tendem a uma persistência no curto prazo, tendo 
uma maior oscilação dessa persistência dos lucros. 

Sobre a relação entre a persistência e o lucro tributável, Kajimoto e Nakao (2015) 
afirmam que persistência não é uma das características do lucro tributável. Esse pensamento 
leva ao entendimento de que o lucro tributável não leva em consideração a persistência dos 
lucros, na sua execução e no seu cálculo.  

Em relação à persistência do lucro e sua variação, Nusser, Heckemeyer, Finke, 
Spengel e Fuest (2013) afirmam que há evidências empíricas de que a mudança no lucro 
ocorre devido ao impacto ele que recebe das receitas fiscais, sendo difícil de medir essa 
mudança de empresa para empresa devido as particularidades de cada uma, mas é plausível 
considerar que as perdas são significativas.  

 
2.2 Agressividade Fiscal  

Amadasun e Igbinosa (2011) definem que planejamento tributário é como qualquer 
outro planejamento, é o momento em que a empresa determina os elementos que usará para 
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alcançar um objetivo, isto é, os benefícios fiscais máximos, os subsídios, as compensações e a 
diminuição da carga tributária. É por meio dessa ferramenta que uma empresa alcança o 
melhoramento e a diminuição do poder discricionário das agências governamentais. 

Neto (2013) corrobora essas ideias afirmando que o planejamento tributário dá 
liberdade econômica para o contribuinte realizar, de forma legítima e protegida por lei, um 
conjunto de atos jurídicos que lhe proporcionem evitar, minorar ou afastar o nascimento de 
obrigações fiscais. Vello e Martinez (2014) comentam que a gestão de tributos pode ser um 
arsenal competitivo para as organizações atuais, visto que o custo tributário hoje é muito 
grande para as empresas e visto que os órgãos fiscalizadores têm cada vez mais se aparelhado 
em busca da eficiência na fiscalização da evasão fiscal. 

Segundo Xavier (2016), não se pode presumir que planejamento fiscal agressivo tenha 
tendência a gerar evasão fiscal, pois, na preparação do planejamento, não se contraria a lei em 
sua maioria, contudo haverá uma interpretação da lei diferente da objetivada pelo legislador e 
pelo governo na sua preparação. Tôrres (2001), em consonância com Xavier (2016), pondera 
que o planejamento não pode e não deve ser visto pelos órgãos de fiscalização como 
agressividade fiscal proposital, pois somente a efetiva prática de evasão de tributos pode ser 
passível de aplicação de sanções. 

Sobre os custos tributários, Dalfior (2015) afirma que, em sua maioria, as práticas de 
gerenciamento de resultados impactam nos custos tributários das empresas, e exemplifica essa 
ideia: quando a empresa quer atrair investidores, lucrar com alienações ou obter créditos 
externos, ela arca com um aumento dos seus tributos derivados do gerenciamento dos 
resultados. Por sua vez, quando essa mesma empresa deseja reduzir a carga tributária, ela faz 
gerenciamento dos resultados para baixo. 

Desai et al. (2007) ponderam que, em países emergentes, como o Brasil, a fiscalização 
e a carga tributária influenciariam no aparelhamento e na adequação tributária das 
organizações, com isso, há tendência à evasão fiscal.  

É importante citar que a relação entre a persistência dos lucros, a BTD e a 
agressividade fiscal ganha especial sentido no Brasil devido à nossa peculiar estrutura de code 

law (Martinez & Reinders, 2016). Sobre esta estrutura jurídica, Kvaal e Nobes (2013) 
ponderam que países como França e Japão, assim como os demais países que utilizam a 
estrutura code law, têm maiores exigências de uma desconformidade entre os lucros contábeis 
e fiscais, o que gera maiores BTD e afasta a visão de mercado nesses países de estrutura code 

law, já a visão common law é mais praticada em  países como Estados Unidos e Austrália, 
onde há menores níveis de BTD e uma maior visão de mercado para as empresas em suas 
práticas contábeis e tributárias. 

Kolozsvari e Macedo (2016) confirmam que a suavização tributária influencia 
diretamente na persistência do lucro, reduzindo assim a qualidade da informação contábil, 
aumentando a sua variabilidade e fazendo com que investidores tomem decisões sem 
sustentação.  

Sobre a qualidade do lucro, pode se dizer que esta sofre devido à teoria da agência, o 
lucro mais persistente demonstra um resultado mais contínuo da empresa, mas nem sempre 
este resultado é melhor do que de outras empresas, logo, os gestores querem aumentar os seus 
resultados contábeis, já o fisco e os investidores preferem um equilíbrio maior entre lucro 
contábil e lucro tributário, demonstrando uma maior qualidade dos lucros (Machado & Nakao 
2012). 

Pinho e Costa (2008a, 2008b) detectaram que, diferentemente das pesquisas 
internacionais, os resultados nacionais em torno da persistência e da qualidade dos lucros 
mostraram que não há um comportamento padrão entre estes. Acerca disso, é possível 
ponderar que a agressividade tributária pode interferir nestes dois indicadores, tanto na 
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persistência, motivo deste estudo, quanto na qualidade dos lucros, que pode constituir uma 
proposta de estudo futuro. 

Ainda sobre a qualidade dos lucros e dos impactos das legislações sobre ela, Lopes e 
Walker (2008) afirmam que em países onde há uma legislação menos rigorosa, as empresas 
conseguem ter uma longevidade maior, sem a presença dos gestores interferindo nos 
resultados, gerando, com isso, uma melhor qualidade dos lucros divulgados pelas 
companhias. 

 
2.3 Book-tax differences  

A diferença existente no cálculo entre o lucro contábil (book income) e o lucro 
tributável (taxable income) é frequentemente conhecida como book-tax differences (BTD). A 
existência da BTD ocorre em razão de diversos fatores, sendo que o mais básico deles é o fato 
de que os sistemas de lucro seguem diferentes modos de medição e apresentação, visto que 
seus objetivos não são homogêneos (Hanlon & Heitzman, 2010). 

Ferreira et al. (2012) afirmam que, enquanto o lucro contábil, conforme demonstrado 
pelos princípios contábeis geralmente aceitos (Generally Accepted Accounting Principles - 
GAAP), é calculado e usado pelo gestor no processo de tomada de decisão, o lucro tributável 
segue os preceitos governamentais, se ajustando a legislação tributária emanada pelo governo. 

Ainda neste sentido, Formigoni, Antunes e Paulo (2009) afirmam que existe certa 
adaptação e exigência governamental para que os sistemas (softwares empresariais) gerem 
informações que possam ser usadas por ambos os usuários, fiscalizadores ou investidores. 
Assim, quando o governo utiliza tais dados para cálculos tributários de impostos, as empresas 
são influenciadas a gerenciar visando à diminuição da carga tributária.  

Na busca de uma maior suavização quanto à tributação dos lucros com vistas ao 
patrimônio líquido, Ayers, Laplante e Mcguirre (2010) diagnosticaram formas de suavizar o 
lucro tributável. Nesse sentido, Graham e Smith (1999) concluíram que as tabelas dos 
impostos são progressivas, que o tratamento entre prejuízo e lucro tributável é assimétrico e, 
por fim, que a suavização de lucros é pouco incentivada. 

Refletindo-se sobre o caso do Brasil, o surgimento da BTD é advindo da diferença de 
legislação vigente, sendo que a Lei nº 9.249/1995 e o Decreto nº 3.000/1999 – RIR/99 
determinam os parâmetros que as empresas devem utilizar para geração do lucro tributável 
(tax income). A Lei nº 6.404/1976 e a Lei nº 11.638/2007, consideradas as leis mães das S/A, 
determinam os parâmetros a serem seguidos para obtenção do lucro contábil (book income). 

 
2.4 Desenvolvimento da hipótese 

Na pesquisa realizada por Jackson (2015), observou-se que a BTD, para entidades que 
não têm atitude de agressividade fiscal, são menos negativas do que para as empresas que 
possuem agressividade fiscal.  

Os resultados de Martinez e Reinders (2016) corroboram com os resultados de 
Martinez e Ramalho (2014) no que diz respeito ao fato de que as empresas mais agressivas 
tributariamente são as menores, e que as maiores têm menor grau de agressividade tributaria. 
Assim, à medida que as empresas menores crescem, elas se tornam menos agressivas. 
Martinez e Reinders (2016) e Martinez e Ramalho (2014) afirmam que as maiores empresas 
precisam mostrar credibilidade ao mercado tendo como um dos indicadores a persistência dos 
lucros, e, conforme se pretende demonstrar nesta pesquisa, quanto maior a agressividade 
fiscal menor será a persistência dos lucros. 

A pesquisa de Scholes e Wolfson (1992) afirma que mais importante do que diminuir 
a carga tributária é aumentar o retorno e valor da empresa para todos os envolvidos, o que 
gera maior credibilidade aos investidores. Todos estes pensamentos contribuem para a 
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apresentação da hipótese desta pesquisa: H1: As empresas que tem maior agressividade 
tributária apresentam níveis diferenciados de persistência dos componentes do lucro. 

 
3 METODOLOGIA 
3.1 População e seleção da amostra 

Na Tabela 1, é apresentado o processo de seleção e de formação da amostra. Os 
procedimentos de pesquisas apresentados foram executados no banco de dados da 
Economática®, que reúne as informações das demonstrações contábeis das companhias que 
negociam suas ações na B3. Nota-se que as observações, inicialmente quantificadas em 6.958, 
após os procedimentos de tabulação e organização, se reduziram a um total de 1.631 
observações, totalizando um grupo de 18 setores econômicos.  

 
Tabela 1.  
Processo de Seleção de Observações 

Perda de dados 
Observações Iniciais 6958 

(-) Observações Setor Financeiro 749 
(-) Lair zerado 2627 
(-) Ativo negativo 5 
(-) Provisão para o IR (t-1) 397 
(-) Provisão para o IR  254 
(-) ROA negativo 1295 

Observações finais 1.631 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 
Dessa amostra, foram extraídas as observações de setores econômicos relacionados, 

incluindo o setor financeiro e de seguros. Esse procedimento é usual nas pesquisas da área 
tributária devido ao fato de considerar alíquotas e tratamentos diferenciados, conforme 
Kajimoto e Nakao (2015), Ferreira et al. (2012), Machado e Nakao (2012), Martinez, Lessa e 
Moraes (2014), que adotaram critérios usuais de exclusão no desenvolvimento e estudos 
relacionados ao tema. Esta pesquisa, assim, suprimiu as informações das entidades 
financeiras, ainda que seja possível compará-las com elas mesmas e verificar, inclusive, se as 
empresas financeiras têm maior ou menor agressividade tributária do que as não financeiras e 
se isso impacta na persistência dos lucros. 

Durante a coleta de dados, ressalta-se que houve busca manual nos índices e nas 
demonstrações financeiras das empresas listadas na B3, de informações não extraídas 
diretamente da Economática® na B3, dados de anos anteriores ao que empresa entra na B3 
não são filtrados pela Economática®, então estes tiveram que ser coletados diretamente 
melhorando assim o tratamento e seleção da amostra e refinando os dados afim da prevenção 
de perdas. 

 
3.2 Variáveis e modelo empírico 

A coleta de dados foi realizada junto ao banco de dados do software Economática®, 
extraindo-se deste os seguintes dados que constituem as variáveis contábeis dependentes e 
independentes que compõem este trabalho: (1) lucro líquido das empresas antes da tributação 
(LAIR), (2) despesas com tributos (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
líquido), (3) ativo total das empresas, conforme é apresentado no Quadro 1. 

No Quadro 1, são apresentadas as variáveis de controle ROA e TAM, provindas de um 
estudo sobre o que pode influenciar na persistência dos lucros e na agressividade tributária, 
conforme Shevlin, Edwards e Schwab (2013), Zimmerman (1983), Silva (2016) Martinez e 
Silva (2017), que utilizaram tais dados como variáveis em suas produções científicas. 
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Quadro 1.  
Composição das Variáveis da Pesquisa  

Variáveis Siglas Formulas 

Effective tax rate ETRi,t 
����‚� =

 	
��
� ������á���‚�  

�����‚�

    

Book-tax Differences BTDi,t 
��	 = ����� ����á��� −  ����� ������á�
� 

 
Lucro Lucroi,t ������‚� = ���  �!����‚� +  ��	�‚� 

 

Lucro tributável LUC FISCALi,t 

Lucro tributável = (provisão para IR/CSLL)/0,34 (não financeira) 

ou 0,40 (financeira) 

 
Tamanho da Empresa TAMi,t ����� ����(em logaritmo) 

 
Retorno do Ativo ROAi,t �#� = ����� ��$��%�/����� ���� 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
A variável ETR que consta no Quadro 1 é utilizada como métrica de separação das 

empresas que tem maior agressividade tributária. 
A Tabela 2 buscou dimensionar os níveis da ETR das empresas financeiras e não 

financeiras e das duas relacionadas na mesma variável. 
 

Tabela 2. 
Taxa de Imposto das Empresas da Amostra 
  Não financeira Financeira Financ. e Ñ Financ. 

Percentual  ETR  ETR ETR 
10 0.0228840 0.0000000 0.0196768 
20 0.0840746 0.1016953 0.0857407 
30 0.1311162 0.1658020 0.1365974 
40 0.1724835 0.2117590 0.1798804 
50 0.2171711 0.2521047 0.2237465 
60 0.2609993 0.2955734 0.2675422 
70 0.2963786 0.3416071 0.3041779 
80 0.3348919 0.3874124 0.3419763 
90 0.3889142 0.4579710 0.4165671 

100 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Da Tabela 2, pode-se extrair uma investigação importante realizada neste trabalho: a 

separação das entidades financeiras das não financeiras, para demonstrar os resultados 
evitando-se enviesá-los. Pode-se dizer que, do total da amostra, 390 observações são de 
empresas financeiras e 1.631 são de empresas não financeiras, sendo o total de 2.021 
observações utilizadas na Tabela 2. 

Observa-se, ainda na Tabela 2, que até 50% das empresas financeiras têm taxa efetiva 
de imposto abaixo de 25,21% e que, das não financeiras, 50% estão abaixo de 21,71%, e, por 
fim, na união entre estes dois setores, 50% das empresas da amostra tem como ETR no 
máximo 22,37%. Tais resultados, mesmo antes dos testes, já sugerem agressividade tributária, 
pois as alíquotas tributárias (taxas nacionais estatutárias) são de 34% para as empresas não 
financeiras e 40% para as empresas financeiras.  

Também realizou-se o teste de média, do qual obteve-se 25,97% de taxa efetiva de 
imposto para as empresas financeiras, 22,98% para as não financeiras e 23,65% para as 
observações totais, envolvendo financeiras e não financeiras. Com isso, através das pesquisas 
levantadas, pode-se inferir que, da Tabela 2, todas as empresas que pagam até 50% da ETR 
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encontrada, pagam abaixo alíquota tributária estatutária de 34% e que, ainda assim, pagam 
mais baixo que a média da ETR do seu setor.  

Neste trabalho, buscando-se a obtenção de informações sobre os indicadores de 
desempenho no mercado de capitais B3, foram utilizadas as variáveis abaixo expostas, e, 
inicialmente, apresenta-se a Equação original (1). Após a apresentação da derivação dessa 
equação, demonstra-se, por meio da Equação (3), a sua nova formação com os componentes 
do lucro. 

 
Equação 1. 

Teste de persistência 

����#�‚�'( = )*  + )(���  �!����‚�  + )+��	�‚� + �#��‚�  + ��,�‚� + Ɛ�‚�          (1) 

 
Assim, para se chegar ao Lucroi,t  realizou se os testes expostos a seguir através da 

regressão linear que obtém os dados dos componentes do lucro demonstrados abaixo que são 
derivados da Equação 1: 

 
Equação 2. 
Fórmula de cálculo do componente de lucro no tempo atual – Lucroi,t : 

����#�‚� = ���  �!����‚� +  ��	�‚�               
 

 

Para aplicação do teste da pesquisa, o modelo que será estimado para testar se as 
empresas têm níveis de persistência diferente das demais empresas é: 

 
Equação 3. 
����#�‚�'( = )*  + )(���  �!����‚�  + )+��	�‚� + ).���  �!����‚� ∗ 	�,,0 ����‚� +

                    )1��	�‚� ∗ 	�,,0 ����‚� + �#��‚�  + ��,�‚�  + Ɛ�‚�                                    

 
Para que seja possível calcular a ETR, que nesta pesquisa será um dos direcionadores 

de cálculo da alíquota efetiva do tributo recolhido pelas empresas, foi utilizada a Equação 4: 
 
Equação 4. 

����‚� =
 2345346 78�9:�á8�6;‚< 

=>?@;‚<
                                                                         

 
O uso da ETR no cálculo da efetiva tributação da empresa está baseado na literatura já 

existente, como: Tang (2005), Formigoni et al. (2009), Yin (2003), Rego (2003); Minnick e 
Noga (2010) e Armstrong et al. (2011). 

 
4 RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Análise estatística descritiva  
Nesta primeira parte do trabalho, apresenta-se a estatística descritiva, conforme Tabela 

3, extraído da amostra da pesquisa: 
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Tabela 3. 
Estatística Descritiva 
Variáveis  Observações Media Desvio Padrão Mínimo Máximo 
LUCROi,t+1 1.631 .0909161 .0806045 .0001784 .3479468 
LUC FISCAL 1.631 .0586423 .0667611             0 .2871338 
BTD 1.631 .0210126 .0541932 -.136404 .1547003 
DY LUC FISCAL 1.631 .041579 .0590662             0        .2871338 
DY BTD 1.631 .0212154 .0506818 -.136404  .1547003 
ROA 1.631 7.03654 6.094532 .3 26.5 
TAM 1.631 14.34721 1.885883         9.56374            17.72717 
Fonte: Elaborado pelos autores    

 
Os resultados demonstram, em todas as variáveis, o número de observações já 

expostas, 1.631. Em relação à variável LUC FISCAL, ela apresenta uma média de 0.0586423, 
enquanto o LUCROi,t+1, - que é o lucro destinado aos acionistas - apresenta resultado em 
média 0.0909161, isso sugere a fundamentação sobre a BTD das diferentes visões contábeis 
devido à estrutura tributária de um país, que pode estar voltado para os acionistas ou para a 
diminuição da carga tributária. 
Os dados acima mencionados evidenciam que as variáveis independentes - LUC FISCAL, BTD, 

DY LUC FISCAL, DY BTD - e dependente - LUCROi,t+1 -apresentam pouca dispersão da média, o 
que está dentro do aceitável. 

 
4.2 Análise da correlação  

A Tabela 4 traz os coeficientes da correlação de Pearson, conforme Moore (2007), 
onde o grau de relação linear entre duas variáveis é mensurado e tem sua direção analisada 
pela correlação, sendo assim, pode-se dizer que o teste visa a obtenção de resultado da medida 
de correlação quanto a duas variáveis linearmente.   

 
Tabela 4. 
Matriz de Correlação 

LUCRO t+1 LUC FISCAL BTD DY LUC FISCAL DY BTD ROA TAM 
LUCROi,t+1  1.0000            
LUC FISCAL  0.6252*  1.0000  
BTD  0.1773* -0.0403 1.0000    
DY LUC FISCAL  0.5426*  0.7047* 0.0922*  1.0000    
DY BTD  0.1932* -0.0223 0.9368*  0.0957* 1.0000    
ROA  0.9605*  0.5285* 0.2175*  0.4870* 0.2382*  1.0000  
TAM -0.1985* -0.0628** 0.0241 -0.0792*  0.0229 -0.2106* 1.0000 
Nota: Significância: *1%, **5% e ***10%. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Na análise da Tabela 4, observa-se que a variável lucro no tempo futuro exibe grande 

correlação positiva, 0.6252, com a variável lucro fiscal, ou seja, pode se dizer que os lucros se 
associam de forma significativa a 1% e contínua no presente e no futuro, sendo diretamente 
proporcional a sua relação. 

 Já quanto à segunda variável independente, BTD, ela apresenta uma pequena relação 
positiva, com resultado de 0.1773 com a variável dependente do modelo. Pode-se observar 
que todas as variáveis independentes e de controle utilizadas são significativas para 
associação com a variável dependente do modelo. 

 
4.3 Análise do modelo benchmarking 

O modelo benchmarking é a apresentação de um modelo já testado com algumas 
informações a mais ou diferentes do teste anterior. Nesta pesquisa, utilizamos como modelo 
para o benchmarking Martinez e Bassetti (2016), que testaram os modelos de Hanlon (2005) e 
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de Drake (2013), então, pode-se dizer que testamos a literatura internacional aplicada ao 
Brasil. 

O modelo testou os dados com robustez e este teste também adotou o mesmo 
procedimento de exclusão e teste, buscando-se evitar a heterogeneidade, com algumas 
adequações. No teste anterior, foi utilizada uma amostra referente período de 2009 a 2013, e o 
teste mais atualizado, o período de 2010 a 2016. Não foi possível identificar se o teste anterior 
deflacionou os dados, contudo o teste de agressividade tributária realizado nesta pesquisa 
deflacionou os dados pelo ativo total, e, finalizando-se o teste, procedeu-se à inclusão de uma 
variável de controle, ROA. Os testes estão apresentados na Tabela 5, com a variável ROA 
acrescentada. 

 
Tabela 5. 
Teste Lair Defasado em Relação a LAIR e ROA 
Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Estatística T P-Valor 
LAIR .0439793 0.168408 2.61               0.009* 
ROA .0116904 .0004486 26.06                0.000* 
Nota: Significância: *1%, **5% e ***10%. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Refazendo-se os testes de Martinez e Bassetti (2016) e de Hanlon (2005), é possível 

afirmar que o lucro no tempo atual explica o lucro no tempo futuro, pois o resultado do teste 
deu significativo, o que mostra que, sobre esse aspecto, as literaturas nacional e internacional 
estão de acordo. Em seguida, também foi feito o teste similar ao que a Martinez e Bassetti 
(2016) e Drake (2013) fizeram, e os resultados estão apresentados na Tabela 6. 

 
Tabela 6. 
Teste Lair Futuro em Relação LAIR, DY LAIR e ROA 

Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Estatística T P-Valor 
LAIR .0425391 0.0208118    2.04        0.042** 
DY LAIR .0018901 0.0205284    0.09        0.927 
ROA .011686 .000472  24.76        0.000* 
Nota: Significância: *1%, **5% e ***10%. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Desse segundo teste, obteve-se o resultado de que a literatura nacional não condiz com 

a internacional, pois nele os resultados foram similares aos de Martinez e Bassetti (2016), que 
incluíram a uma dummy de ciclo de vida em sua pesquisa, diferentemente de Drake (2013). 

 Os resultados demonstrados na Tabela 6 apontam que, quando incluída a variável de 
agressividade fiscal ETR na interação com o LAIR, não há significância para dizer que quanto 
mais agressiva a entidade menor será a persistência dos lucros. Os motivos que levam a essa 
situação serão abordados quando falarmos da interação entre os componentes, que constitui o 
teste da hipótese desta pesquisa.  

 
4.4 Análise do modelo de regressão 

Para obtenção dos resultados e teste do modelo de hipótese foram feitas duas 
estimações. A primeira se referiu à persistência dos lucros através de seus componentes. Já a 
segunda estimação está relacionada à interferência da agressividade tributária nos 
componentes da persistência dos lucros. 

Visando a obtenção dos resultados da primeira estimação, tomamos como base os 
estudos de Hanlon (2005), reaplicando-se o seu modelo de regressão e substituindo Pre-Tax 

Book Income (PTBI) por Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR), conforme a Tabela 7. Os 
resultados alcançados foram similares aos que Hanlon (2005) encontrou, o que sugere que as 
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literaturas e práticas nacionais se assemelham em relação a medidas de lucro sem 
agressividade. 

Os resultados também apontam que as pesquisas já levantadas no Brasil, como de 
Martinez e Bassetti (2016), conforme teste benchmarking apresentado na Tabela 5, 
identificaram que o lucro futuro pode ser explicado pelo lucro no tempo atual e que a relação 
entre esses é positiva e significativa. O diferencial desta pesquisa é que, no primeiro teste, 
enquanto Martinez e Bassetti (2016) utilizaram o período de 2010 a 2013, nós investigamos o 
período de 2010 a 2016. Os autores também não colocaram as variáveis de controle para gerar 
os relatórios, enquanto neste trabalho se utilizou o ROA e TAM como variáveis de controle. 
Por fim, o lucro foi dividido em dois componentes, LUC FISCAL e BTD, assim, não se testou 
somente lucro contra lucro (LAIR no tempo atual contra LAIR no tempo anterior), como na 
pesquisa citada. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Ao se analisar os coeficientes e o nível de confiança entre a variável independente 

LUC FISCAL, que é um dos componentes do lucro, e a variável dependente Lucro futuro, 
observa-se que a independente é significativa a 1% e traz um coeficiente de 5,7%, o que 
apresenta pelos resultados ser positiva a relação. No que tange a variável independente BTD 
em relação a variável dependente Lucro futuro, ela apresenta resultados com p-valor de 0.003, 
ou seja, significativa BTD positiva na Tabela 7, explica-se que quando BTD aumentar em 1% 
no período t-1 haveria, no período t um, aumento médio de 3,7% da BTD em relação ao 
������‚�'(. 

Também foram encontrados resultados relativos à estimativa da média da ETR por 
meio da análise descritiva do fato de que as entidades financeiras têm em média uma carga 
tributária de 25,97% e de que as entidades não financeiras apresentam uma carga tributária 
média de 22,98%, sendo que, quando juntas, ambas possuem a média de 23,65% como carga 
tributária. 

Com o cálculo da ETR, pode-se expressar o cálculo das empresas mais agressivas 
tributariamente, sendo que 1 é mais agressivo e 0 é menos agressivo por ser maior que a carga 
tributária. Ou seja, este trabalho utilizou como carga tributária a taxa padrão existente, 34% 
para entidades não financeiras, e 40% para entidades financeiras para encontrar a ETR de 
cada empresa, e após isto aplicou a mediana, fazendo com o que o resultado seja o mais 
próximo da realidade.  

Na Tabela 8 são apresentados os resultados da estimação principal da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Equação (1)  ������‚�'( = )*  + )(���  �!����‚�  + )+��	�‚� + �#��‚�  + ��,�‚�  + Ɛ�‚�   
Significância: *1%, **5% e ***10%. 

Tabela 7. 
Regressão Lucroi,T+1 em Relação a LUC Fiscal, BTD, ROA e TAM 

Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Estatística T P-Valor 
LUC FISCAL .0572855 .0143554 3.99 0.000* 
BTD .0374469 .0124683 3.00 0.003* 
ROA        .0118392       .0001347        87.89 0.000* 
TAM        .0082523       .0014946 5.52 0.000* 
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Tabela 8. 
Regressão Lucroi,T+1 em Relação a LUC FISCAL, BTD, DY LUC FISCAL,  DY BTD, ROA e TAM 

Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Estatística T P-Valor 
LUC FISCAL .0405998 .0169347 2.40 0.017** 
BTD .0721077 .0275483 2.62 0.009* 
DY LUC FISCAL .0247078 .0131461 1.88 0.060*** 
DY BTD -.0421459 .0301836 -1.40 0.163 
ROA             .0082849       .0001377 85.84 0.000* 
TAM            -.1151244       .0014928  5.55 0.000* 
Nota: Equação (3) ������‚�'( = )*  + )(���  �!����‚�  + )+��	�‚�  + ).���  �!����‚� ∗ 	�,,0 ����‚� +

)1��	�‚� ∗ 	�,,0 ����‚�  +  +�#��‚�  + ��,�‚�  + Ɛ�‚� 
Significância: *1%, **5% e ***10%. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
Os resultados expostos na Tabela 8 representam o teste dos efeitos das empresas com 

maior agressividade fiscal em relação à persistência dos lucros, utilizando-se os seus 
componentes. Foi feita a interação entre as variáveis independentes LUC FISCAL com a 
dummy ETR e BTD com a dummy ETR, que, conforme já exposto, serve para separar as 
empresas mais agressivas das menos agressivas, gerando respectivamente as variáveis DY 
LUC FISCAL e DY BTD, conforme Tabela 8. 

Os resultados encontrados para as variáveis explicativas em termos dos coeficientes se 
mostram contrários m relação à literatura internacional de Hanlon (2005). O lucro fiscal, 
quando da interação com a ETR, mostrou que quanto maior a agressividade tributaria maior 
seria a persistência dos lucros numa relação pequena de 4,05%. Neste trabalho, obteve-se grau 
de significância de 10% no teste. 

Já para a DY BTD, que é a segunda variável independente do modelo com 
agressividade tributária, quando da interação dessa com a ETR, os resultados encontrados em 
termos de coeficientes foram estatisticamente negativos, ou seja, quanto maior a BTD menor 
será a persistência dos lucros. Contudo, quando analisado o p-valor da DY BTD para 
mensurar o seu nível de significância em relação ao lucro futuro, o resultado encontrado foi 
de 0.163, o que leva a se rejeitar a hipótese de que a DY BTD interfere na persistência do 
lucro futuro, considerando-se que a interação da BTD com a ETR seja de acordo com os 
testes realizados não seja relevante para a persistência do lucro. 

Os efeitos alcançados da relação entre as variáveis independentes com agressividade 
tributária não se apresentaram como significativos na persistência do lucro defasado em todas 
as variáveis, ou seja, não se pode dizer que os resultados do Brasil são similares aos da 
literatura internacional, como Hanlon (2005) e Drake (2013). Uma das explicações para tal 
diferenciação dos resultados da regressão principal em relação à literatura internacional é a 
estrutura legislatória brasileira, que apresenta uma rigorosidade muito maior do que em países 
desenvolvidos, assim, sugere-se que não somente as mais agressivas tributariamente tenham 
menor persistência nos lucros. 

Pode-se perceber que o LUC FISCAL e BTD são persistentes para explicar o lucro 
futuro pelo lucro atual com coeficientes estatisticamente positivos, quando analisados os 
resultados da Tabela 8. Tudo isso sugere que, quando esses resultados são inseridos em testes 
com variáveis com agressividade tributária nos componentes do lucro ambos, LUC FISCAL e 
BTD, conseguem manter a significância reforçando as teorias também de Kvaal e Nobes 
(2013) e Martinez e Reinders (2016), quando estes tratam sobre o comportamento dos países 
de estrutura code law. 
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5 CONCLUSÃO 
Este artigo buscou identificar se empresas que apresentam maior grau de agressividade 

tributária têm níveis diferenciados de persistência dos componentes do lucro, especificamente: 
i) book-tax differences (BTD) e ii) lucro fiscal. Foram obtidos coeficientes positivos para os 
componentes do lucro, atestando-se os achados de Martinez e Silva (2017), Martinez e 
Bassetti (2016), Hanlon (2005) e Drake (2013). Foi evidenciado, assim, que, na apreciação 
dos componentes do lucro, o lucro fiscal é mais significativo para explicar o lucro contábil 
futuro no contexto de empresas agressivas tributariamente. 

Os resultados do teste principal com a agressividade mostraram um efeito diferenciado 
entre o lucro fiscal e o lucro contábil quanto à persistência. Uma possível explicação para esse 
fenômeno são as recentes mudanças tributárias no Brasil, bem como o processo de transição 
para as normas internacionais de contabilidade, durante o qual ocorreram significativas 
mudanças no processo de apuração contábil.  

Nos testes, classificou-se a agressividade tributária a partir da mediana das 
observações de ETR e não pela alíquota nacional estatutária (34%), desse modo foi possível 
notar que os resultados são mais significativos do que quando realizados por essa segunda 
opção metodológica. Isto indica que as empresas que, em sua maioria, são agressivas 
tributariamente, e que quanto mais agressivas tributariamente, maior será a diferença entre os 
seus níveis de persistência dos componentes dos lucros. 

Esta pesquisa ainda trouxe um levantamento importante não observado em outras 
pesquisas: foi apresentada a carga tributária das empresas em um percentual 10 a 100 e o 
quanto é a carga média dessas mesmas empresas. Os resultados mostraram que as empresas 
brasileiras listadas na B3 no período de amostragem têm uma carga tributária menor do que a 
média, isto é, estão abaixo da alíquota nacional estatutária (34%) para tributos sobre o lucro 
contábil. 

Um resultado importante e inédito na literatura nacional constitui a segregação dos 
componentes dos lucros: lucro fiscal e da BTD. Notou-se que os lucros fiscais apresentam 
níveis de persistência dos lucros inferiores aos dos lucros contábeis.  

Entre as limitações deste estudo, destaca-se o uso exclusivo do ETR como proxy 
empírica para classificar o grau de agressividade tributária das firmas. O trabalho também 
deixa a lacuna para utilização do modelo de persistência no período a partir de 2010, 
entretanto, essa opção metodológica foi intencional para se focar nos anos após a adoção do 
IFRS. 

O estudo contribui para a literatura de contabilidade tributária no Brasil, onde ainda há 
escassos estudos científicos e empíricos na temática. Almeja-se que esta pesquisa constitua 
como um estímulo a estudos futuros acerca do assunto, aprimorando-se as discussões e 
debates sobre o tema relativo aos efeitos da tributação na qualidade dos lucros. Igualmente, há 
a expectativa e que os resultados aqui documentados sejam de valia para o mercado de 
capitais em análises para tomada de decisões por parte de usuários externos. 

 

REFERÊNCIAS  
Amadasun, A. B.; & Igbinosa, S. O. (2011). Strategies for Effective Tax Planning. Franklin 
Business & Law Journal, 14(2), p. 51-64. 
 
Araújo, R. A. de M. et al. (2016). Análise comparativa da agressividade fiscal das empresas 
listadas na B3 e na NYSE. Anais do Congresso Brasileiro de Cursos de Pós Graduação em 
Ciências Contábeis, Brasília, DF, Brasil, 10. 
 
ARMSTRONG, C. (2012) The Incentives for tax planning. Journal of Accounting and 
Economics, 53(1-2), p. 391-411. 



14 

 

 
Austin, C. R.; Wilson, R. (2013). Are reputation costs a determinant of tax avoidance? Anais 
do Americam Taxation Association Midyear Meeting Tax Avoidance in an International 
Setting, Estados Unidos, EUA. 
 
Ayers, B.; Laplante, S.; & Mcguirre, S. (2010). Credit ranking and taxes: the effect of book-
tax differences on ratings changes. Contemporary Accounting Research, 27(2), p. 359-402. 
 
Brasil. (1976). Lei nº. 6.404. Regulamento do imposto de renda. Brasília: Congresso 
Nacional. 
 
Brasil. (1995). Lei nº. 9.249. Regulamento do imposto de renda. Brasília: Congresso 
Nacional. 
 
Brasil. (1999). Decreto nº. 3.000. Regulamento do imposto de renda. Brasília: Congresso 
Nacional. 
 
Brasil. (2007). Lei nº. 11.638. Regulamento do imposto de renda. Brasília: Congresso 
Nacional. 
 
Chen, S. et al. (2010). Are family firms more aggressive than non-family firms? Journal of 
Financial Economics, 95(1), p. 41-61. 
 
Dalfior, M. D. (2015). Análise da agressividade fiscal entre controladoras e controladas. 
Dissertação de Mestrado, Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 
Economia e Finanças, Vitória, ES, Brasil.  
 
Dechow, P.; GE, W.; & Schrand, C. (2010).Understanding earnings quality: A review of the 
proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 
50(2), p. 344-401. 
 
Desai, M. A.; Dharmapala, D.; & Fung, W. (2007). Taxation and evolution of aggregate 
ownership concentration. In: Desai, M. A. (2007). Taxing Corpora Income in the 21st 
Century. (p. 01-40). New York: Cambridge University Press.  
 
Drake, K. D. (2013). Does firm life cycle explain the relation between book-tax differences 
and earnings persistence? Tese de Doutorado, Univsersity of Arizona Eller College of 
Management Department of Accounting, Arizona, Estados Unidos. 
 
Dunbar, A.; Higgins, D. M.; Phillips, J. D.; & Plesko, G. A. (2010). What do Measures of Tax 
Aggressiveness Measure? Proceedings of the National Tax Association Annual Conference 
on Taxation, 103(18), p. 18-26. 
 
Ferreira, F.R. et al. (2012). Book tax-differences e gerenciamento de resultados no mercado 
de ações do Brasil. Revista de Administração e Economia, 52(5), p. 304-329. 
 
Formigoni, H.; Antunes, M. T. P.; & Paulo, E. (2009). Diferença entre o Lucro Contábil e o 
Lucro Tributável: Uma análise sobre o gerenciamento de resultados contábeis e 
gerenciamento tributário nas Companhias Abertas Brasileiras. Brazilian Business Review, 
06(1), p. 44-61. 



15 

 

 
Ghemawat, P.; & Rivkin, J. (1999). Strategy and the business landscape. Boston: Addison-
Wesley, Reading. 
 
Goddard, J.A.; & Wilson, J.O.S. (1999). The persistence of profit: a new empirical 
interpretation. International Journal of Industrial Organization, 17(5), p. 663-687. 
 
Gomes, A. P. M. (2012) A influência das características da governança corporativa na gestão 
tributária das empresas brasileiras. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.  
 
Graham, J. R.; & Smith, C. W. (1999). Tax incentives to hedge. The Journal of Finance, 
54(6), p. 2241-2262. 
 
Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when 
firms have large book-tax differences. The Accounting Review, 80(1), p. 137-166. 
 
Hanlon, M.; & Slemrod, J. (2007). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock 
price reactions to news about tax aggressiveness. Working paper University of Michigan. 
 

Hanlon, M.; & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and 
Economics, 50(2-3), p. 127-178. 
 
Hanlon, M.; Maydew, E. L.; & Saavedra, D. (2017). The taxman cometh: does tax uncertainty 
affect corporate cash holdings? Review of Accounting Studies, 22(3), p. 1198-1228. 
 
Hasan, I. et al. (2014). Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax 
avoidance on the cost of bank loans. Journal of Financial Economics, 113(1), p. 109-130. 
 
Jackson, M. (2015). Book-Tax Differences and Future Earnings Changes. Journal of the 
American Taxation Association, 37(2), p. 49-73. 
 
Kajimoto, C. G. K.; & Nakao, S. H. (2015). Persistência dos lucros tributáveis com a adoção 
das IFRS no Brasil. Anais do Congresso da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 
12. 
 
Kolozsvari. A. C.; & Macedo, M. A. da S. (2016). Análise da Influência da Presença da 
Suavização de Resultados sobre a Persistência dos Lucros no Mercado Brasileiro. Accounting 
& Finance Review, 27(72), p. 306-319.  
 
Kvaal, E.; & Nobes, C. (2013). The Development of Book-Tax Differences in Sever Major 
Countries. London, UK: SSRN.  
 
Lopes, A.B.; & Walker, M. (2008). Firm-Level Incentives and the Informativeness of 
Accounting Reports: An Experiment in Brazil. Manchester, UK SSRN. 
 
Machado, M. C.; & Nakao, S. H. (2012). Diferenças entre o lucro tributável e o lucro contábil 
das empresas brasileiras de capital aberto. Revista Universo Contábil, 8(3), p. 100-112.  
 



16 

 

Martinez, A. L.; Lessa, R. C.; & Moraes, A. de J. (2014). Remuneração dos auditores perante 
a agressividade tributária e governança corporativa no Brasil. Revista Contabilidade e 
Controladoria, 6(3), p. 8-18.    
 
Martinez, A. L.; & Ramalho, G. C. (2014) Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil. 
International Business Research, 7(3), p. 129-136. 
 
Martinez, A. L.; & Silva, R. F. da. (2017) Agressividade Fiscal e o custo de capital de 
terceiros no Brasil. Revista Gestão, Finanças e Contabilidade, 7(1), p. 240-251. 
 
Martinez, A. L.; Reinders, A. P. G. S. (2016). Qual o efeito da agressividade tributária na 
rentabilidade futura? Uma análise das companhias abertas brasileiras. Anais do Congresso 
Brasileiro de Cursos de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 10. 
 
Martinez, A. L. (2017). Agressividade tributária: um survey da Literatura. Revista de 
Educação e Pesquisa em Contabilidade, 11(6), p. 106-124. 
 
Martinez, A. L.; & Bassetti, M. (2016). Ciclo de Vida das Empresas, Book- Tax Differences e 
a Persistência nos lucros. Journal of Education and Research in Accounting, 10(02), p. 148-
162.  
 
Minnick, K.; & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax 
management? Journal of Corporate Finance, 16(5), p. 703-718. 
  
Neto, L. F. (2013). Teorias do abuso no Planejamento Tributário. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.  
 
Nusser, H.; Heckemeyer, J.; Finke, K.; Spengel, C.; & Fuest, C. (2013). Profit shifting and 
'aggressive' tax planning by multinational firms: Issues and options for reform. ZEW - 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung / Center for European Economic Research, 
78(13), p. 235-265.  
 
Pinho, R. M.; & Costa, F. M. (2008a). Qualidade de accruals e Persistência dos Lucros em 
Firmas Brasileiras Listadas na Bovespa. Anais do Fòrum de Estudantes de Ciências 
Contábeis: FUCAPE, Vitória, ES, Brasil, 1. 
 
Pinho, R. M.; & Costa, F. M. (2008b). Modelo de accruals Aplicado nas Firmas Brasileiras 
Listadas na Bovespa. Anais do Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 32. 
 
Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. 
Contemporary Accounting Research, 20(4), p. 805-833. 
 
Sasso, R. de C. (2012). Qualidade dos lucros e estrutura de propriedade: a indústria de private 
equity no Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 
 
Scholes, M. S. & Wolfson, M. A. (1992). Taxes and business strategy: a planning approach. 
National Tax Journal, 45(4), p. 451-455. 
 



17 

 

Shevlin, T.; Edwards, A.; & Schwab, C. (2013). Financial constraints and the incentive for tax 
planning. Anais do American Taxation Association Midyear Meeting: New Faculty/Doctoral 
Student Session, Toronto, Canadá. 
 
Silva, R. D. (2016). Restrição financeira e agressividade fiscal nas empresas brasileiras de 
capital aberto. Dissertação de Mestrado, Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em 
Contabilidade, Economia e Finanças, Vitória, ES, Brasil.  
 
Tang, T. Y. (2005). Book-tax differences: a function of accounting-tax misalignment, 
earnings management and tax management: empirical evidence from China. Anais do 
American Accounting Association Annual Meeting, Washington DC. 
 
Tang, T. Y.; & Firth, M. (2011). Book-tax differences: a function of accounting-tax 
misalignment, earnings management and tax management: empirical evidence from China. 
Anais do American Accounting Association Annual Meeting, 46(2), p. 175-204. 
 
Tôrres, H. (2001). Direito Tributário Internacional – Planejamento Tributário e Operações 
Transnacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
 
Vello, A. P. C.; & Martinez, A. L. (2014). Planejamento tributário eficiente: uma análise de 
sua relação com o risco de mercado. Revista Contemporânea de Contabilidade, 11(23), p. 
117-140.  
 
Xavier, C. A. da C. (2016). Planeamento fiscal agressivo: delimitação conceptual de uma 
nova realidade. Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal.  
 
Yin, G. (2003). How much do large public corporations pay? Estimating the effective tax 
rates of the S&P 500. Virginia Law Review, 89(8), p. 1793-1856. 
 
Zimmerman, J. (1983). Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics, 5, p. 119-
149. 


