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1  INTRODUÇÃO 

 

A matéria tributária nunca esteve tão em evidência como nos dias presentes. No Brasil, por 

exemplo, a carga tributária cresceu significativamente nos últimos anos, atingindo atualmente 

cerca de 36% do Produto Interno Bruto (PIB). Há, também, intenso debate no sentido de uma 

reforma tributária ampla, onde são discutidas a repartição das receitas tributárias entre os 

entes da federação, a criação de um imposto sobre o valor adicionado mais abrangente em 

substituição aos atuais ICMS, IPI e ISSQN, e, especialmente, a eliminação da cumulatividade 

de certos tributos, que tem efeitos nocivos sobre a atividade econômica. 

 

A nível internacional, há, por exemplo, uma constante discussão quanto ao balanceamento 

entre tributos diretos e indiretos. Apesar de predominar nos países desenvolvidos a tributação 

direta, enquanto que nos países menos desenvolvidos a tributação indireta tem um relevo 

maior, existem fortes correntes no sentido do incremento da participação dos tributos sobre o 

consumo mesmo nos países mais ricos. Esse debate ganha mais força à medida que as 

instituições dos blocos regionais solidificam-se, especialmente as da União Européia.  

 

Outra preocupação que aflige indistintamente a todos os países é quanto à evasão tributária. 

Inúmeros estudos vêm sendo desenvolvidos tratando do fenômeno e seus determinantes. Uma 

importante linha de pesquisa da microeconomia dedica-se a procurar explicar o que leva o 

contribuinte a evadir, quando isso ocorre e em que níveis a evasão se dá. Outros 

pesquisadores dedicam-se a tentar mensurar a perda de arrecadação total derivada da prática 

da sonegação fiscal, a explicar o fenômeno e, a partir daí, a propor medidas aos legisladores, 

governantes e gestores públicos para a solução ou minimização do problema. 
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Outra área fértil de pesquisa, não apenas voltada para o mundo acadêmico mas, também, para 

a prática profissional, é a relacionada ao planejamento tributário e às decisões dos 

contribuintes. De um lado, alguns dedicam-se a avaliar e prever a conduta dos agentes 

econômicos frente à configuração dos tributos incidentes sobre determinado evento ou 

transação, com o fim de construir e testar teorias que expliquem o comportamento do 

contribuinte, enquanto agente racional que busca maximizar a utilidade marginal. De outro, há 

trabalhos desenvolvidos a partir da legislação tributária aplicável, onde o objetivo é indicar o 

caminho que leva à minimização da carga tributária das firmas e contribuintes em geral. 

Nesse contexto, pode ser inserida a preocupação dos governos de inúmeros países com a 

proliferação de paraísos fiscais e o efeito disso sobre a economia doméstica, o que acaba 

desaguando na questão da competição tributária internacional, caracterizada pela redução da 

carga tributária para atrair capitais e atividade econômica. 

 

De outra banda, nunca a sociedade esteve tão atenta e crítica quanto às modificações na 

legislação tributária, especialmente aquelas que elevam a carga tributária e criam novas 

obrigações de caráter formal aos contribuintes. Nesse aspecto, os advogados e juristas que 

operam na área tributária estão entre os mais bem preparados do país, havendo uma intensa 

produção de artigos, livros e outros estudos sobre a interpretação e as implicações dos 

princípios e normas tributárias, além de uma forte atuação a nível judicial, envolvendo valores 

expressivos. 

 

Esse breve cenário dá bem a noção da importância e relevância da temática tributária, nas 

suas mais diversas dimensões e aspectos, suficiente para justificar a escolha da mesma como 

hábitat natural da presente pesquisa. Mas, e o que resta fazer ou como se pode contribuir para 

a solução de problemas tão variados e complexos? A resposta a essa indagação é, ao mesmo 
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tempo, simples e complicada: resta muito a ser feito, mas como contribuir de uma forma 

relevante diante da vastidão e complexidade do tema não é tarefa fácil. Justamente a partir 

dessa complexidade da temática tributária, caracterizada por problemas que requerem muitas 

vezes uma visão multifacetada do profissional ou pesquisador, é que se constata a carência de 

uma abordagem interdisciplinar no trato das questões. Percebe-se que o paradigma disciplinar 

reinante limita a análise das questões e impede a evolução do conhecimento sobre a matéria 

tributária.  

 

Consultando a pesquisa produzida no mainstream internacional, constata-se que essas 

fronteiras disciplinares já não são tão rigorosas, havendo muitos estudos produzidos 

conjuntamente por profissionais de duas ou mais áreas daquelas referidas acima. Por exemplo, 

contadores e economistas reúnem-se para melhor investigar o impacto que os tributos causam 

nas decisões empresariais: o primeiro agrega a visão institucional da firma que o segundo não 

tem; enquanto que o último agrega ao primeiro a capacidade de análise e modelagem 

econômica que este não tem bem desenvolvido. A reunião de juristas e economistas deu início 

às tradicionais linhas de pesquisa do Law and Economics, dentre as quais a matéria tributária 

ocupa lugar de proeminência.  

 

É dentro, pois, desse espírito que o presente trabalho propõe-se a avançar, e objetiva 

contribuir para a teoria da estrutura de capital das empresas, mais especificamente em relação 

ao impacto que o fator tributação do lucro tem sobre a decisão de endividamento. Hipóteses 

são formuladas a partir de uma ampla revisão da literatura e testadas empiricamente, 

acrescentando-se novas evidências àquelas já existentes sobre o tema. Embora haja forte 

evidência de que o nível de tributação do lucro da empresa afeta sua decisão quanto à 

estrutura de capital, existem estudos anteriores que encontraram inconsistências e 
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ambigüidades, sendo certo que ainda há muito o que evoluir na explicação do fenômeno. A 

escolha da realidade brasileira como foco de estudo deve-se à presença de fatores 

idiossincráticos no ambiente de atuação das firmas e à necessidade, reconhecida pela literatura 

pátria, de maiores estudos sobre a questão. 

 

Como contribuição adicional, apresenta-se uma ampla revisão da literatura acerca da matéria 

tributária e propõe-se uma classificação da pesquisa tributária, dentro dessa perspectiva 

interdisciplinar. A metodologia tem como ponto de partida a busca de estudos anteriores de 

outros autores que abordaram a questão, ainda que de forma parcial, com base nos quais se 

desenvolve um quadro classificatório inicial. Após, é efetuado um amplo levantamento da 

produção científica sobre a matéria tributária e esse esquema é testado e ajustado para, então, 

chegar-se a uma proposição final.    

 

A utilidade da proposta está, primeiramente, em propiciar uma sistematização abrangente da 

matéria tributária, aspecto que poderá contribuir sobremaneira para o desenvolvimento futuro 

dos profissionais, educadores e pesquisadores da área. Além disso, essa visão da matéria 

permite uma maior aproximação entre todos esses atores do cenário, fomentando a criação de 

comunidades de pesquisa em função dos interesses comuns em determinadas questões, 

podendo-se chegar ao desenvolvimento de novos programas de pós-graduação ou, mesmo, de 

graduação, dada a gama de conhecimentos e ferramentas exigidas para a visão global dos 

problemas tributários.   

 

O desenvolvimento do trabalho tem seqüência, na Seção 2, com a definição do problema de 

pesquisa, onde a proposta é melhor detalhada e discutida. Na Seção 3, aborda-se o que se 

chamou de preliminares epistemológicas e metodológicas, ocasião em que serão destacados 
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aspectos importantes quanto a questões fundamentais da produção do conhecimento 

científico. É feita a distinção entre as abordagens normativa e positiva e a implicação disso na 

pesquisa, são comentadas as principais metodologias e o conceito de linha de pesquisa é 

discutido. Além disso, são destacadas como referencial do trabalho as contribuições de 

Popper, Kuhn e Lakatos e é aprofundado o debate sobre a interdisciplinaridade da matéria 

tributária. 

 

Na Seção 4, é apresentado o referencial teórico acerca da temática da estrutura de capital das 

empresas, inserido em uma ampla revisão da literatura sobre a matéria tributária em geral, 

precedida de uma proposta de classificação interdisciplinar da pesquisa tributária. 

Primeiramente, descreve-se o processo de construção desse quadro classificatório. Após, 

vários estudos levantados a partir de pesquisas em fontes nacionais e internacionais são 

arrolados relativamente a cada área específica da classificação. 

 

Na Seção 5, a proposta teórico-empírica é colocada. Inicia-se por um detalhamento dos 

fatores peculiares da realidade brasileira que justificaram a delimitação da abordagem, 

seguido por um relato de evidências empíricas anteriores. Na seqüência, as hipóteses são 

estabelecidas e a pesquisa é delineada para, após, os resultados serem apresentados, validados 

e discutidos. Por fim, uma retomada dos principais pontos do trabalho como um todo e as 

conclusões do mesmo são sumarizadas na Seção 6. 
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2  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

No presente trabalho, procura-se contribuir com a teoria da estrutura de capital e sua relação 

com a tributação das empresas, dando, nesse aspecto, seqüência a uma linha de pesquisa 

teórico-empírica já existente sobre a questão. Percebendo a carência de uma abordagem ampla 

e interdisciplinar da temática tributária como um todo, oferece-se uma contribuição adicional 

através de um ampla revisão da literatura e de uma proposta de classificação interdisciplinar 

da pesquisa tributária. Neste aspecto, faz-se uma espécie de análise epistemológica da 

pesquisa tributária e busca-se fomentar a perspectiva interdisciplinar no trato da matéria.  

 

Pode-se iniciar dizendo que os tributos e todo o processo que os envolvem têm diversas 

implicações na vida da sociedade, razão pela qual a demanda por estudos nessa área é 

incomensurável. Um dos principais problemas que se constata, não apenas como pesquisador 

mas, também, como profissional que há anos vem se ocupando do tema, é que cada estudioso 

vê a matéria tributária sob um prisma muito particular, muito específico, sendo que essa visão 

é fortemente limitada pela sua formação acadêmica ou área de atuação. 

 

O economista estuda a tributação como um meio de distribuição de riqueza e de obtenção de 

receitas para atendimento das necessidades de caixa do Estado; também a analisa como um 

custo suportado pelas firmas e indivíduos, e procura avaliar o impacto que esse ônus traz no 

equilíbrio da oferta e procura de fatores e bens e no bem-estar da sociedade. Aqui, já se pode 

constatar certo isolamento nas perspectivas de abordagem do tema, onde as visões 

macroeconômica e microeconômica não costumam coexistir na pesquisa. 
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Contadores, por sua vez, ocupam-se basicamente de interpretar as normas tributárias naquela 

parte em que ela impõe práticas contábeis e procedimentos de apuração dos tributos. A partir 

daí, também se dedicam à pesquisa de formas de minimização da carga tributária das 

empresas e dos indivíduos, aspecto importante da sua atuação profissional. No âmbito 

acadêmico, dedicam-se ao estudo do impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes, 

especialmente das firmas, destacando-se decisões de investimento, preço e estrutura de 

capital. Nesse aspecto, aproxima-se muito dos administradores, mais particularmente os da 

área de finanças, que vêem os tributos como um custo relevante da atividade empresarial e 

que podem modificar sensivelmente a escolha dos rumos a serem adotados no processo 

decisório. 

 

Dentro do campo administrativo, destaca-se, também, a visão dos estudiosos e profissionais 

da gestão pública - área compartilhada com as finanças públicas, mais afeita aos economistas 

- que se ocupam do estudo do processo de gestão aplicado ao setor público e, dentro desse 

contexto, o papel que os tributos, como fonte primordial de receita, desempenham. 

 

Por fim, há os advogados, magistrados e operadores do Direito em geral, que se ocupam dos 

tributos como uma relação entre Estado e cidadão, onde o primeiro tem o direito e o poder de 

obrigar o contribuinte a entregar parcela do seu patrimônio, simplesmente por imposição da 

norma de caráter tributário. Nesse contexto, além de estudarem a matéria sob uma perspectiva 

da teoria do Estado, dedicam-se precipuamente a investigar, no mais das vezes, a legalidade e 

a constitucionalidade das exigências tributárias impostas pelo Poder Público. 

 

Note-se que cada um desses estudiosos e profissionais vê os tributos e tudo que os envolvem 

de uma maneira muito particular, sem vislumbrar ou entender o impacto que uma questão 
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específica pode ter em outras dimensões sociais e econômicas. Embora seja a exceção, deve-

se ressaltar o esforço de alguns desses pesquisadores e profissionais que buscam uma visão 

mais holística da temática tributária, e procuram analisar o problema sob vários enfoques, e 

não apenas um especificamente. 

 

Certamente, haveria ganhos de qualidade nesses estudos se as respectivas visões fossem 

enriquecidas com as perspectivas advindas dos outros campos do conhecimento. Isso, levado 

ao extremo, é o que se poderia chamar de uma visão interdisciplinar do assunto, em 

contraposição a uma visão puramente disciplinar.  

 

A interdisciplinaridade é considerada por alguns como um novo paradigma da educação e da 

pesquisa, e é consenso dentre muitos doutrinadores que se dedicam ao assunto, especialmente 

no exterior, que a matéria tributária é eminentemente interdisciplinar. Entenda-se essa 

afirmativa em dois sentidos: primeiro, a de que essa matéria tem uma natureza interdisciplinar 

intrínseca, pois a compreensão e a solução de certas questões passa pelo conhecimento de 

conceitos, ferramentas e métodos de duas ou mais disciplinas. Por exemplo, para entender a 

problemática do impacto dos tributos nas decisões das corporações, é necessário recorrer a 

conceitos e lições da Economia, da Contabilidade, do Direito e da Administração. O outro 

sentido é o de que, além de a matéria tributária ter essa natureza intrínseca, é desejável e 

recomendável, pelas razões referidas, que se adote uma visão interdisciplinar no seu estudo.  

 

Dentro desse contexto, é que se colocam alguns problemas pertinentes à contribuição 

adicional do presente trabalho, que podem ser relacionados a questões como: tem realmente a 

matéria tributária essa natureza interdisciplinar? Qual o efeito desse aspecto na pesquisa? De 

que maneira se poderia introduzir ou fomentar a interdisciplinaridade no estudo dessa 
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matéria? A abordagem interdisciplinar contribuiria efetivamente para o melhoramento dos 

resultados da pesquisa produzida sobre o tema? A tentativa de responder essas indagações é 

que motivou a busca por uma forma de contribuir para a evolução do estudo da matéria 

tributária nessa direção. 

 

O meio escolhido foi desenvolver uma classificação interdisciplinar da pesquisa tributária, 

abrangendo todos os aspectos estudados nos referidos campos de conhecimento, de forma a 

evidenciar, através de um mapa o mais completo possível, a dimensão total da matéria 

tributária e as sua diversas subdivisões. Nesse aspecto, almeja-se, com apoio em pesquisas 

anteriores, fazer com que todo e qualquer estudo produzido sobre o tema possa ser 

devidamente classificado nesse esquema, satisfazendo requisitos desejáveis em uma 

taxonomia, tais como exaustividade, especificidade, ausência de ambigüidade, simplicidade, 

dentre outros. 

 

O problema central da pesquisa corre em direção a uma questão que há um certo tempo vem 

ocupando os pesquisadores que se dedicam ao estudo da decisão de estrutura de capital das 

empresas: a tributação afeta a decisão de endividamento da firma? Se afirmativo, quanto e de 

que maneira? Apesar de as evidências anteriores serem predominantemente favoráveis à 

existência dessa relação, há consenso quanto ao fato de que ainda existem muitos pontos 

nebulosos ou ambíguos a serem melhor esclarecidos.  

 

Duas teorias robustas coexistem quanto à estrutura de capital das empresas: a da estrutura 

ótima de capital e a da hierarquização das fontes. A primeira reconhece a existência de 

relação positiva entre tributação do lucro e endividamento da firma. Ou seja, dado o incentivo 

da dedutibilidade dos juros para fins de apuração dos tributos sobre o lucro, a firma endividar-
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se-á até o ponto em que os custos decorrentes do estresse financeiro igualar o ganho 

decorrente da economia tributária. Por outro lado, segundo a teoria da hierarquização das 

fontes, as firmas recorrem prioritariamente a fontes internas de recursos, basicamente lucros 

retidos, para só então buscarem empréstimos de terceiros e, depois, recursos dos sócios ou 

acionistas. A princípio, esta última teoria não coloca em evidência o fator tributário como a 

primeira o faz, e grande número de estudos tem tido sucesso no teste empírico da mesma. 

 

Ora, se uma firma busca prioritariamente recursos internos, e esse comportamento independe 

de eventuais ganhos que ela possa ter em função da dedutibilidade dos juros de empréstimos 

para fins de apuração dos tributos sobre o lucro, está-se diante de uma aparente contradição 

entre proposições profetizadas por duas teorias distintas e igualmente consideradas com um 

bom poder explicativo por parte dos doutrinadores. Esse aspecto, por si só, motiva a 

continuidade da investigação sobre o tema. 

 

A partir disso, procura-se contribuir para o exame da questão delineando uma pesquisa 

empírica baseada na realidade brasileira, seguindo o caminho de outros pesquisadores pátrios, 

onde o foco central recai justamente nessa relação entre tributação e endividamento. Na 

tentativa de inovar com relação a estudos anteriores, hipótese adicional formulada a partir da 

teoria da hierarquização das fontes é testada como forma de medir até que ponto a tributação 

sobre o lucro afeta a decisão de estrutura de capital. 

 

A escolha do cenário pátrio justifica-se pela presença de peculiaridades que têm o potencial 

de afetarem a decisão de endividamento ou estrutura de capital das empresas. Esses fatores 

serão melhor explorados e comentados na Seção 5 e dizem respeito, dentre outros, a: (1) 

ambiente de instabilidade econômica e maior risco, o que conduz a taxas de juros maiores; (2) 
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inexistência de um mercado de capitais robusto; (3) escassez de linhas de crédito de longo 

prazo; (4) ambiente institucional onde o investidor externo é pouco protegido; (5) não-

tributação dos dividendos distribuídos; e (6) possibilidade de pagamento de juros sobre o 

capital próprio. 

 

Feitas essas considerações sobre o problema de pesquisa, o trabalho tem seqüência com o 

exame de certas questões epistemológicas e metodológicas consideradas relevantes para a 

adequada compreensão e avaliação do presente estudo. 
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3 PRELIMINARES EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS 

 

 

3.1 Comentários iniciais 

 

A presente seção dedica-se justamente a enfrentar questões que, apesar de não se constituírem 

no núcleo central do trabalho, trazem esclarecimentos e elucidações necessárias para o 

adequado entendimento e avaliação das proposições veiculadas na presente tese. Essas 

preliminares epistemológicas e metodológicas, além de deixarem claro o posicionamento do 

autor quanto a aspectos relevantes do discurso científico, estabelecem conceitos e distinções 

fundamentais para a condução do leitor ao perfeito entendimento dos objetivos estabelecidos1. 

 

Epistemologia significa, etimologicamente, discurso (logos) sobre a ciência (episteme). É um 

discurso sistemático que encontra na filosofia seus princípios e na ciência seu objeto. Visa, 

em primeiro lugar, descobrir um conhecimento positivo: de que fala o cientista? Como fala? 

Em segundo lugar, visa ultrapassar os limites dessas questões, fazendo da prática científica o 

objeto de um juízo: o que é uma verdade científica? Em que condições há verdade? Em que 

limites se pode falar em verdade científica? Ela não é o estudo dos métodos científicos, os 

quais pertence à metodologia. Seu papel é estudar a gênese e a estrutura dos conhecimentos 

científicos. Mais precisamente, o de tentar pesquisar as leis reais de produção desses 

conhecimentos, tanto do ponto de vista lógico, lingüístico, sociológico, ideológico etc. e 

submeter a prática dos cientistas a uma reflexão (JAPIASSU, 1979, p. 24-27). 

                                                 
1 Para um aprofundamento dos aspectos epistemológicos e metodológicos aplicados ao campo do conhecimento 
contábil, por exemplo, é oportuna a consulta à dissertação de mestrado de Carlos Renato Theóphilo, entitulada 
“Uma abordagem espistemológica da pesquisa em Contabilidade”, defendida em 2000 perante a Faculdade de 
Economia, Adminstração e Contabilidade da USP. Nela, além de uma discussão conceitual desses aspectos, o 
autor examina 51 teses e dissertações produzidas no Programa de Pós-graduação em Controladoria e 
Contabildade da FEA/USP à luz do referencial teórico epistemológico. 
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Obviamente que não se pretende nesta seção fazer uma exaustiva exploração da 

Epistemologia enquanto ramo da Filosofia, mas apenas destacar alguns aspectos de natureza 

epistemológica realmente relevantes para o suporte das proposições apresentadas. Nessa 

linha, inicia-se discutindo-se a distinção entre as abordagens positiva e normativa e qual a 

importância delas no contexto da pesquisa acadêmica e, em especial, a tributária. Ver-se-á, 

por exemplo, que a abordagem positiva - que é aquela que procura descrever e explicar um 

determinado fenômeno e, se possível, prever a sua ocorrência - é a que maior valor agrega ao 

conjunto do conhecimento científico e recebe maior destaque nas publicações científicas mais 

conceituadas. 

 

A discussão das abordagens referidas no parágrafo anterior está intimamente relacionada, 

também, com o referencial que é estabelecido adiante, quando são tratadas as correntes 

filosóficas inauguradas por Popper, Kuhn e Lakatos. A idéia do que é ciência e de como o 

conhecimento científico é produzido são questões enfrentadas na subseção que trata do 

falsificacionismo, dos paradigmas e dos programas de pesquisa, termos consagrados pelos 

filósofos referidos, respectivamente. Nesse aspecto, ver-se-á que as proposições positivas têm 

o mérito de satisfazer os requisitos de maior rigor exigidos para a produção do conhecimento 

científico. As considerações dessas dimensões epistemológicas iluminam e abrem caminho 

para uma melhor análise da pesquisa tributária que terá lugar na Seção 4, uma vez que se trata 

de um tema onde há um espectro muito amplo de níveis de trabalhos produzidos, desde os 

mais sofisticados e rigorosos até os mais simples, voltados para a solução de problemas 

práticos do profissional atuante na área tributária. 
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Outro debate que se introduz nesta seção é quanto à compreensão do conceito de linha de 

pesquisa, uma vez que muitos temas e enfoques da matéria tributária apresentam 

características de recorrência e similitude de abordagens que permitem afirmar que se está 

diante de verdadeiras linhas de pesquisa, enquanto outros tipos de estudo não apresentam tal 

característica. Esse atributo é importante, pois evidencia que certas temáticas tributárias estão 

mais amadurecidas e são tratadas com maior rigor do que outras, e isso normalmente está 

relacionado também às características das comunidades científicas que praticam aquele tipo 

de pesquisa. 

 

Não menos polêmica é a crescente discussão da necessidade de uma postura interdisciplinar 

na pesquisa acadêmica. Esse tema foi introduzido em função da percepção, reforçada pela 

opinião de diversos autores, a serem referenciados oportunamente, de que a matéria tributária 

tem um acentuado caráter interdisciplinar, não apenas por ser objeto de estudo de diferentes 

disciplinas, mas também porque o pesquisador que a estuda freqüentemente necessita, para 

uma compreensão clara e abrangente do problema, recorrer a conhecimentos e ferramentas de 

disciplinas diversas daquela na qual ele atua e tem a sua formação. 

 

Por fim, no campo da metodologia científica, que diz respeito aos caminhos e instrumentos 

para se fazer ciência, julga-se relevante realizar, ao menos, um breve apanhado dos recursos 

metodológicos mais freqüentemente utilizados pelos pesquisadores. Da mesma forma que nos 

aspectos epistemológicos, o objetivo aqui não é esgotar o assunto ou catalogar todos os meios 

possíveis, mas identificar aqueles recursos metodológicos mais afeitos à pesquisa tributária e 

que sejam suficientes para auxiliar na descrição e classificação da mesma.   
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3.2 Abordagens normativa e positiva 

 

Tendo em vista que o presente estudo pretende testar hipóteses empiricamente e contribuir 

adicionalmente com uma topologia da pesquisa tributária, pode-se começar pela distinção 

entre duas abordagens que são adotadas usualmente em pesquisas, seja qual for a área do 

conhecimento sobre a qual elas se debruçam: a positiva e a normativa. Afirma-se que o uso 

desse termo tornou-se muito comum em Economia a partir dos trabalhos de Friedman (1953) 

para distinguir a pesquisa (e a teoria) cuja finalidade era explicar e predizer de outras que se 

limitassem a fornecer prescrições (DIAS FILHO; MACHADO, 2004, p. 15; WATTS; 

ZIMMERMAN, 1986, p. 8). 

 

Na abordagem positiva, procura-se mostrar como o mundo é, e não como ele deveria ser ou 

como o pesquisador o concebe. As proposições positivas têm caráter afirmativo, e são 

embasadas em evidências empíricas, coletadas segundo metodologias e técnicas de pesquisa 

reconhecidamente válidas. A abordagem normativa depende de juízos de valor do 

pesquisador, de suas crenças e valores, de sua ideologia. A maioria das declarações que 

contém a palavra “deveria” é normativa. O pesquisador positivo, por sua vez, procura, 

primeiramente, levantar os fatos, conhecer e descrever a realidade para, se possível, encontrar 

relações entre as variáveis e, a partir daí, estabelecer modelos de previsão de seu 

comportamento futuro. 

 

Segundo Byrns e Stone (1996, p. 16), elementos positivos e normativos geralmente são 

entrelaçados. Por exemplo, os economistas podem discordar radicalmente sobre assuntos 

normativos a respeito de se o governo “deveria” executar assassinos, mas a maioria dos 

economistas concorda que a rapidez, a firmeza e a certeza das penalidades detêm o crime, o 
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que é uma previsão livre de juízo de valor, desenhada a partir da Economia positiva. Como 

jocosamente afirma Mankiw (2001, p. 29), quando ouvir economistas fazendo declarações 

normativas, sabe-se que eles atravessaram a fronteira, passando de cientistas a consultores de 

políticas. 

 

No âmbito contábil, pode-se referir que a maior parte de tudo o que foi produzido até hoje tem 

o caráter eminentemente normativo, situa-se no mundo do “dever ser”, carregado de crenças e 

ideologias de seus proponentes. Seriam exemplos de proposições normativas aquelas que 

propugnam que o custeio integral deve ser empregado como método de custeio dos produtos 

porque representa melhor o verdadeiro custo do produto, ou que a correção monetária integral 

deve ser empregada sempre que houver inflação, caso contrário o resultado e os elementos 

patrimoniais restarão distorcidos.   

 

Ocorre que, apesar de haver muito estudo e pesquisa a respeito do assunto, poucas delas 

realmente investigaram os fatos dentro de uma perspectiva positiva, procurando saber, por 

exemplo, se a informação contábil gerada com tais critérios de mensuração impactam, 

efetivamente, as decisões dos usuários da contabilidade, ou o valor das ações e títulos das 

empresas. 

 

Na esfera tributária, objeto de interesse maior neste trabalho, a abordagem normativa levaria, 

primeiramente, a desenhar um mundo no qual se acredita, apontar-lhes as falhas e, a partir 

disso, propugnar por supostas soluções para os problemas. Assim, poder-se-ia afirmar que a 

solução para a melhoria da arrecadação tributária passa simplesmente por um incremento no 

número de auditores e pelo aumento de alíquotas. A partir dessa crença, descrever-se-ia a 

forma como deveria ser implementada tal solução. 
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Já na perspectiva positiva, o foco passaria, primeiramente, pela busca do entendimento da 

realidade tributária, a partir de questionamentos do tipo: a auditoria tributária pública é 

necessária? Como reage o contribuinte diante da intensificação do trabalho da auditoria 

tributária pública? Qual seria o impacto na arrecadação diante de uma redução da alíquota do 

imposto? Qual o nível de carga tributária que levaria a um menor índice de evasão? 

 

Ross Watts e Jerold Zimmerman são os autores que mais enfatizaram a abordagem positiva na 

Contabilidade e na Auditoria, enquanto prática contábil, através de artigos e, em especial, de 

sua clássica obra Positive Accounting Theory (1986). Uma das linhas de pesquisa da Teoria 

Positiva da Contabilidade é conhecida como information perspective (perspectiva de 

informação). O delineamento desse  tipo de pesquisa é caracterizado basicamente por testes 

que procuram aferir: (1) o poder explicativo das informações contábeis através, por exemplo, 

de regressões lineares entre números contábeis e retorno das ações; e (2) o conteúdo 

informativo dos números contábeis, a partir da análise da volatilidade do preço e o volume 

das ações em períodos próximos à publicação de informações contábeis (POHLMANN; 

ALVES, 2004, p. 234). 

 

No final dos anos 70, uma nova linha de pesquisa em Contabilidade positiva, baseada na 

Economia, emergiu da abordagem da informação, a perspectiva contratual (contracting 

perspective). Ela enfatiza a explicação das variações nas práticas contábeis entre as empresas, 

não o papel da contabilidade em prover informação quanto à avaliação. O ímpeto para essa 

nova pesquisa veio de duas vertentes: uma foi o avanço do debate sobre a regulação 

governamental; a outra foi os estudos sobre mudanças de critérios contábeis (accounting 

change studies). Ambos os estudos e o debate levantaram questões sobre as razões para a 
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adoção de determinadas práticas contábeis e as mudanças das mesmas (POHLMANN; 

ALVES, 2004, p. 235). 

 

Watts e Zimmerman (1986, p. 7) dão esclarecimentos adicionais sobre o papel da teoria 

positiva na proposição de critérios ou de políticas. Os referidos autores ilustram comparando 

dois critérios de avaliação patrimonial usualmente advogados por doutrinadores: os 

equivalentes correntes de caixa, critério proposto por Chambers (1966), e o custo corrente, 

proposto por Edwards e Bell (1961). Primeiramente, Watts e Zimmerman (1986, p. 7) 

afirmam que a teoria positiva não produz prescrições de práticas contábeis, mas apenas 

explica e prediz essa prática. Uma prescrição requer a especificação de um objetivo e uma 

função objetivo. Por exemplo, para argumentar que os equivalentes correntes de caixa deve 

ser o método de avaliação de ativos, pode-se adotar o objetivo da eficiência econômica (ou 

seja, o tamanho do bolo econômico disponível) e especificar como certas variáveis afetam a 

eficiência (a função objetivo). A partir dessas definições, poder-se-ia usar uma teoria para 

argumentar que a adoção dos equivalentes correntes de caixa aumentaria a eficiência. A teoria 

fornece um método para avaliar essa afirmação condicional (isto é, observa-se, de fato, que a 

adoção desse critério aumenta a eficiência?), mas a teoria não fornece um meio para avaliar se 

o objetivo é apropriado. A decisão quanto ao objetivo é subjetiva, e não se tem um método 

para resolver diferenças nas decisões individuais, mesmo porque, apesar de a eficiência 

econômica ser um objetivo freqüentemente utilizado na Economia e na Contabilidade, o 

suporte para tal objetivo não é unânime, havendo muitos questionamentos acerca da eqüidade 

da distribuição da riqueza, que não é considerada na seara da eficiência. Aliás, segundo 

Mankiw (2001, p. 5), eficiência versus eqüidade é um dos dilemas (tradeoffs) clássicos da 

Economia. 
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Watts e Zimmerman (1986, p. 9) fazem elucidativa ilustração do que foi referido no parágrafo 

anterior: proposições positivas são relativas a como o mundo funciona. Elas tomam a forma 

“se A então B” e são refutáveis. Exemplo: “se uma firma muda de FIFO para LIFO e o 

mercado não antecipou a mudança, o preço da ação subirá”. Já as proposições normativas são 

relativas a prescrições. Elas tomam a forma “dado um conjunto de  condições C, a alternativa 

D deve ser escolhida”. Exemplo: “já que os preços sobem, o LIFO deve ser adotado”. Essa 

proposição não é refutável. Dado um objetivo, ela pode tornar-se refutável. Exemplo: “se os 

preços estão subindo, escolhendo LIFO maximizar-se-á o valor da firma”, é refutável por 

evidência. Dado um objetivo, o pesquisador pode transformar uma prescrição em uma 

prescrição condicional e avaliar a validade empírica. Entretanto, a escolha do objetivo não é o 

do teórico, e sim o do usuário da teoria. 

 

Searcy e Mentzer (2003, p. 150) registram, em seu artigo que procura avaliar o mérito da 

pesquisa contábil publicada nas revistas de contabilidade mais renomadas (AR, JAR, JEA e 

AOS), que a pesquisa contábil, historicamente, tem sido normativa, mas, durante as últimas 

poucas décadas, o movimento é decididamente em direção a teorias positivas. 

 

Mas a teoria positiva não torna as prescrições normativas sem importância. A demanda por 

teorias surge da procura de usuários por prescrições, por proposições normativas. Entretanto, 

a teoria somente fornece um de dois ingredientes necessários: o efeito de certas ações sobre as 

variáveis. O usuário fornece o outro ingrediente: o objetivo e a função que fornece o efeito 

das variáveis sobre aquele objetivo, ou seja, a função objetivo (WATTS; ZIMMERMAN, 

1986, p. 9). 
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Na pesquisa tributária, como será visto com detalhe na Seção 4, são encontrados trabalhos sob 

ambas as abordagens ou perspectivas. Esse aspecto será eventualmente realçado à medida que 

forem sendo referidos cada um dos estudos identificados no processo de pesquisa 

bibliográfica como pertinentes à área tributária. Em certos temas, como a obediência tributária 

e a tributação ótima, predominam pesquisas com abordagem positiva, enquanto que em 

outros, especialmente na pesquisa legal, os estudos são eminentemente normativos. 

 

 

3.3     Metodologias de pesquisa 

 

O objetivo nesta seção é estabelecer uma tipologia metodológica que auxilie na descrição dos 

diversos estudos consultados relativos a matéria tributária. Assim, não se pretende aprofundar 

uma discussão sobre o tema, por demais complexo e controvertido, especialmente quanto ao 

conceito de metodologia e à definição de ciência. 

 

Segundo Demo (1985, p. 7), metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos, 

dos instrumentos usados para se fazer ciência. É uma disciplina instrumental, a serviço da 

pesquisa. Pesquisa, segundo ele, é a construção do conhecimento original, de acordo com 

certas exigências científicas, não precisando ser empírica, embora se suponha esta como a 

mais comum e importante. Destaca, entretanto, a pesquisa teórico-empírica, ou seja, aquela 

produção científica que busca conhecer a realidade, incluindo neste ato um trabalho teórico e 

um trabalho empírico.  

 

Para o atingimento do objetivo anunciado para esta seção, muito útil e apropriado é o estudo 

realizado por Searcy e Mentzer (2003), que propõem, nas palavras dos próprios autores, uma 
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estrutura para conduzir pesquisa rigorosa e relevante e avaliar o mérito ou a excelência da 

pesquisa. Adicionalmente, os autores utilizam a estrutura proposta para classificar e avaliar os 

artigos publicados nas, segundo eles, quatro principais revistas de contabilidade (AR, JAR, 

JAE e AOS), no período de 1995-2000.  

 

Searcy e Mentzer (2003, p. 131) dividem a pesquisa em cinco componentes: problema de 

pesquisa, paradigma, teoria, metodologia e validade. Para os fins desta seção, interessa apenas 

o componente relativo à metodologia, dividindo-a em quatro áreas: modo, estratégia, domínio 

e técnica. O modo de pesquisa é indução ou dedução. O modo indução é, segundo os autores, 

mais comum para a geração de teorias na ciência social, sendo útil quando o pesquisador não 

tem uma resposta para a questão e está numa missão de encontrar fatos. Dedução é útil 

quando pesquisadores procuram validar sua teoria através do teste de hipóteses, ou testar a 

aplicabilidade de teorias para um dado conjunto de circunstâncias. 

 

Uma vez escolhido o modo, a estratégia é identificada. A estratégia refere-se à natureza 

essencial dos dados e do processo pelo qual eles são encontrados e analisados. Quatro 

estratégias gerais que podem ser selecionadas por um pesquisador são: 

A)  Pesquisa de opinião: procura visões, julgamentos ou avaliações de outras pessoas com 

respeito ao problema de pesquisa. 

B)  Pesquisa empírica: dados originalmente gerados para o estudo. 

C)  Pesquisa de arquivo: exame de fatos previamente registrados (originalmente gerados 

para outros propósitos). 

D) Pesquisa analítica: envolve a decomposição de um problema hipotético em partes 

componentes para o fim de descobrir sua verdadeira natureza e as assunções e relações  

dentre as variáveis. 
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Vários fatores devem ser examinados antes de selecionar a estratégia apropriada. Posta a 

questão de pesquisa, escolhido o paradigma e gerada a teoria, devem todos esses fatores ser 

considerados na escolha de uma estratégia de pesquisa. Uma vez escolhida uma estratégia, o 

domínio, isto é, a fonte de dados e o ambiente, é examinado e a(s) técnica(s) apropriada(s) 

é/são escolhida(s). O domínio é dependente da estratégia de pesquisa. O domínio da pesquisa 

de opinião pode ser individual ou em grupo. O domínio empírico envolve estudo de caso, 

estudo de campo ou experimento de laboratório. Pesquisa de arquivo é primária ou 

secundária, enquanto que a pesquisa analítica envolve lógica interna aplicada a objetivos e 

assunções válidas. Com uma estratégia de opinião, o pesquisador pode estar interessado em 

opiniões individuais e/ou em opiniões de um grupo. Os domínios de uma estratégia empírica 

são diferenciados pelo grau de delineamento experimental e de controle. Estudos de casos não 

têm delineamento experimental nem controle, ou seja, não existe a tentativa de manipular ou 

estruturar o ambiente de pesquisa. Estudos de campo têm delineamento experimental mas não 

controle. Pesquisadores vão a campo sabendo o que eles estão procurando e a maneira pela 

qual eles pretendem controlar as variáveis. Entretanto, nenhuma tentativa é feita no campo 

para controlar as variáveis. Estudos de laboratório têm elementos tanto de delineamento 

experimental quanto de controle (SEARCY; MENTZER, 2003, p. 153). 

 

Os domínios da estratégia empírica dependem da originalidade dos documentos estudados. O 

domínio primário relaciona-se a documentos originais ou arquivos oficiais enquanto que o 

domínio secundário relaciona-se a publicações de dados originalmente gerados por outros 

investigadores. O domínio da lógica interna de uma estratégia analítica usualmente envolve 

lógica matemática e modelagem. Uma vez escolhidos a estratégia e o domínio, as técnicas 

podem ser escolhidas. A técnica de pesquisa refere-se ao instrumento que é usado para 
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encontrar e analisar os dados. Novamente, existem técnicas que são melhores adequadas para 

diferentes estratégias e domínios. Apesar de existir mais técnicas do que o pesquisador pode 

utilizar, algumas das mais comuns são listadas na Ilustração 1.  Cada técnica tem suas forças e 

fraquezas, como todas as escolhas feitas em uma pesquisa. 

 

 

 

         Survey 

           Individual 

Opinion        Interview 

           Group    

         Focus Group 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        Interview 

    Case  

        Observation 

      

Empirical   Field 

        Time & Motion Studies 

    

    Laboratory   

        Simulation 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Primary   Content Analysis 

Archival 

    Secondary    Sampling 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Analytical   Internal Logic  Mathematical Modeling 

 
Ilustração 1 – Metodologias e técnicas de pesquisa. 

FONTE: SEARCY e MENTZER; 2003, p. 154. 
 
 
A partir do levantamento efetuado nas revistas referidas, totalizando 634 artigos, os autores 

constataram que 51,3% adotaram a metodologia empírica de arquivo, 15,1% utilizaram 

experimentos, 14% foram de estudos analíticos, 6% de surveys, 4,9% foram estudos de caso e 
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4,1% consistiram de estudos de campo, para referir as mais relevantes, sendo que as  

metodologias não referidas totalizaram 4,6% (SEARCY; MENTZER, 2003, p. 155). 

 

Shevlin (1999, p. 427), por sua vez, fornece, em seu artigo, uma visão geral do campo da 

pesquisa tributária. Segundo ele, todas as metodologias podem ser encontradas na pesquisa 

tributária: nomeadamente, a experimental, a de julgamento e tomada de decisão, a analítica e 

a empírica de arquivo. Como recente ex-editor do The Journal of the American Taxation 

Association (JATA), ele estima que aproximadamente 50% das submissões empregam 

métodos empíricos de arquivo, 40% empregam julgamento e tomada de decisão, com os 10% 

remanescentes eventualmente distribuindo-se entre abordagens analíticas e experimentos. 

 

Uma omissão deliberada dessa lista é a pesquisa legal (ou jurídica). Apesar de o autor, como 

ele próprio afirma, pessoalmente não ter nada contra ela, as revistas de pesquisa acadêmica 

(JAR, AR, JAE, JATA etc.) não publicam esse tipo de artigo. Além disso, essa pesquisa é 

publicada mais em revistas jurídicas e do tipo direcionado aos praticantes, razões suficientes 

para o referido autor excluir essa área de seus comentários. 

 

Como referido no início desta seção, o objetivo aqui é estabelecer uma tipologia instrumental 

quanto às metodologias mais usuais na pesquisa tributária, de modo a facilitar o trabalho de 

descrição e classificação da pesquisa tributária. Nesse sentido, aproveitando os subsídios 

colhidos a partir dos estudos referidos, divide-se a pesquisa tributária em teórica e teórico-

empírica, sendo as respectivas metodologias identificadas no Quadro 1. 

 

A pesquisa teórica engloba trabalhos que objetivam estabelecer teorias, hipóteses e outros 

enunciados, mas sem a confrontação imediata com a realidade através de testes empíricos. 
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Nesse tipo de pesquisa, incluem-se também aqueles que se limitam a fazer uma revisão 

bibliográfica sobre determinado assunto, ou sistematizá-lo, bem como estudos de natureza 

crítico-opinativa, onde a pretensão do autor é manifestar e fundamentar um juízo de valor 

acerca de certa questão ou problema.  

   

Quadro 1 - Tipos e metodologias de pesquisa 

 

Tipo de pesquisa 

 

Metodologia 

Empírico-arquival 

Experimental 

Pesquisa de opinião 

Estudo de caso 

Pesquisa teórico-empírica 

Pesquisa de campo 

Analítica 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa bibliográfico-opinativa 
Pesquisa teórica 

Pesquisa crítico-opinativa 

 

 

A metodologia mais proeminente nesse tipo de pesquisa é a analítica, que, segundo Searcy e 

Mentzer (2003, p. 153), envolve a decomposição de um problema hipotético em partes 

componentes para o fim de descobrir sua verdadeira natureza e as assunções e relações 

causais dentre as variáveis, normalmente implicando na utilização ou desenvolvimento de 

modelos matemáticos para expressar o inter-relacionamento entre as variáveis.  

 

A pesquisa bibliográfica, nas palavras de Martins (2000, p. 28), é aquela que tem como 

objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre 
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determinado assunto. A pesquisa bibliográfico-opinativa é aquela em que o autor, além de 

fazer um levantamento da contribuição de outros autores sobre o assunto, objetiva, também, 

posicionar-se sobre a matéria pesquisada. A pesquisa crítico-opinativa é aquela em que o 

autor limita-se a se posicionar em relação a determinada questão ou problema, enfatizando a 

sua opinião sobre a mesma. 

 

A pesquisa teórico-empírica é, segundo Demo (1985, p. 8), aquela produção científica que 

busca conhecer a realidade, incluindo neste ato um trabalho teórico e um trabalho empírico. 

Ou seja, parte de um referencial teórico a partir do qual se extraem enunciados que podem ser 

confrontados com a realidade estudada. Pode-se afirmar que a pesquisa teórico-empírica tem 

natureza muito similar a que usualmente se costuma chamar de “empírico-analítica” (e. g., 

MARTINS, 2000, p. 26). Prefere-se a adoção do primeiro termo para evitar qualquer 

associação com a pesquisa analítica, de caráter teórico, que se propõe a desenvolver modelos 

que explicam determinada realidade ou problema. Assim, a pesquisa teórico-empírica abrange 

trabalhos que objetivam testar a validade de modelos, mas não apenas esse tipo de trabalho. 

 

As principais metodologias identificadas com a pesquisa teórico-empírica, e que são 

suficientes para abarcar os estudos sobre a matéria tributária selecionados e analisados, são as 

seguintes: 

A) Empírico-arquival: ou pesquisa de arquivo, da expressão usual em inglês archival 

research, que é aquela pesquisa que utiliza dados registrados e arquivados, 

originalmente gerados para outros fins. Aproveitando a classificação proposta por 

Searcy e Mentzer (2003, p. 153), ter-se-íam nessa espécie, primeiramente, a pesquisa 

por amostragem, onde uma amostra de dados relativos a um determinado universo 

estudado é extraída e analisada. Outra modalidade seria a análise de conteúdo que, 
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segundo Martins (2000, p. 30), é aquela que analisa os conteúdos escritos em jornais e 

outras fontes, onde se buscam descrições e interpretações do conteúdo da mensagem. 

B) Experimental: é aquela em que as variáveis são manipuladas de maneira 

preestabelecida, e seus efeitos suficientemente controlados, sendo precedidos de 

planejamento ou delineamento do experimento (MARTINS, 2000, p. 28). Geralmente, 

envolve uma simulação da realidade estudada pelo pesquisador. 

C) Pesquisa de opinião: é aquela em que se busca conhecer a opinião de pessoas ou grupos 

acerca de determinada(s) questão(ões). Segundo Searcy e Mentzer (2003, p. 154), as 

técnicas utilizadas, conforme o caso, são surveys, entrevistas ou focus group. 

D) Estudo de caso: dedica-se a estudos intensivos do passado, presente e de interações 

ambientais de uma ou algumas unidades sociais, que podem ser um indivíduo, um 

grupo, uma instituição, uma comunidade etc. É validado pelo rigor do protocolo 

estabelecido (MARTINS, 2000, p. 28). 

E) Pesquisa de campo: corresponde à coleta direta de informação no local em que 

acontecem os fenômenos (MARTINS, 2000, p. 28). 

 

Conforme ressaltado, essa classificação tem a única finalidade de servir ao presente trabalho, 

como um instrumento auxiliar na descrição e análise da pesquisa tributária selecionada, tendo 

mostrado-se apta a abranger todas as metodologias aplicadas pelos pesquisadores da área 

tributária, como se verá na Seção 4. Dessa forma, não se tem qualquer pretensão de abranger 

todas as metodologias e técnicas de pesquisa praticadas nos mais diversos campos do 

conhecimento científico. 

 

 

3.4   Falsificacionismo, paradigmas e programas de pesquisa 
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Já ficou claro que uma das contribuições do presente trabalho é a revisão da literatura a 

respeito da temática tributária, em todas as suas dimensões. Como se verificará nas subseções 

da Seção 4, existem estudos das mais diversas naturezas, alguns seguindo rigorosa 

metodologia, enquanto outros têm a pretensão de apenas orientar a prática tributária. Assim, 

torna-se importante um posicionamento preliminar sobre aspectos epistemológicos 

relacionados, principalmente, ao que se entende por um trabalho ou proposição científica ou, 

parafraseando Chalmers (1993), sobre “o que é ciência afinal?”. Nesse aspecto, três autores 

recentes têm papel de relevo e suas contribuições e posicionamentos assumem estrutura de 

referência no presente trabalho: Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos. 

 

O austríaco Karl Popper, uma das mais importantes figuras da filosofia do século XX, 

elaborou modelos explicativos da natureza do empreendimento científico que se tornaram 

clássicos. Segundo sua interpretação falsificacionista, a ciência não funciona por meio da 

busca de comprovação de teorias, como usualmente considerado pelo positivismo lógico, pois 

esta seria uma tarefa impossível. Nunca se atinge uma situação em que todas as implicações 

de uma hipótese científica são completamente comprovadas. Resta, portanto, a alternativa de 

tentar, constantemente, refutá-la, através dos mais rigorosos testes concebíveis. Aqueles 

conceitos que resistissem aos ataques da comunidade de pesquisadores formariam o corpo 

central, mas provisório, da ciência. A história da ciência daí derivada vai afirmar que só serão 

científicas aquelas concepções que possam ser refutadas (falseadas). A psicanálise, para 

Popper, representaria precisamente um caso de teoria não-científica, pois sempre seria 

possível elaborar explicações que a salvassem de um teste contraditório final (BARCELOS, 

2004, p. 1). 
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Segundo o positivismo lógico, o critério de demarcação entre ciência e metafísica 

fundamenta-se na verificação empírica do sentido das proposições. Uma teoria só teria 

assegurado seu valor relativo à verdade caso suas afirmações fossem confirmadas pelos dados 

da experiência sensível. Popper percebeu e atacou as limitações das teses defendidas pelo 

positivismo lógico, advertindo que o método de verificação experimental (ou de 

verificabilidade) colocava em questão a própria ciência – e não apenas a metafísica. Para ele, 

seria impossível verificar todos os casos particulares de um enunciado universal, ou seja, 

nunca poderíamos realizar todas as experiências possíveis que comprovassem, por exemplo, 

que todos os cisnes são brancos. Além disso, Popper rechaçou o recurso à indução, um dos 

pressupostos principais do positivismo, defendendo que não havia fundamento racional para 

poder se inferir uma lei científica universal a partir de dados sensíveis particulares. Popper 

substituiu o método de verificabilidade das teorias pelo da falseabilidade. Esse método afirma 

que as teorias científicas são distintas e superiores à metafísica por serem suscetíveis de 

falseamento pelo dado empírico (MENDONÇA, 2004, p. 1). 

 

O falsificacionismo admite livremente que a observação é orientada pela teoria e a pressupõe. 

Ela também abandona com alegria qualquer afirmação que faz supor que as teorias podem ser 

estabelecidas como verdadeiras ou provavelmente verdadeiras à luz da evidência observativa. 

As teorias são interpretadas como conjecturas especulativas ou suposições criadas livremente 

pelo intelecto humano no sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e 

dar uma explicação adequada do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo. 

Uma vez propostas, as teorias especulativas devem ser rigorosa e inexoravelmente testadas 

por observação e experimento. Teorias que não resistem a testes de observação e 

experimentais devem ser eliminadas e substituídas por conjecturas especulativas ulteriores. A 

ciência progride por tentativa e erro, por conjecturas e refutações. Apenas as teorias mais 
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adaptadas sobrevivem. Embora nunca se possa dizer legitimamente de uma teoria que ela é 

verdadeira, pode-se confiantemente dizer que ela é a melhor disponível, que é melhor do que 

qualquer coisa que veio antes (CHALMERS, 1993, p. 59). 

 

O falsificacionista exige que hipóteses científicas sejam falsificáveis. Ele insiste nisto porque 

é somente excluindo um conjunto de proposições de observação logicamente possíveis que 

uma lei ou teoria é informativa. Se uma afirmação é infalsificável, então o mundo pode ter 

quaisquer propriedades, pode se comportar de qualquer maneira, sem conflitar com a 

afirmação. Uma boa lei ou teoria científica é falsificável porque faz afirmações decisivas 

sobre o mundo. Para o falsificacionista, quanto mais falsificável for uma teoria melhor ela 

será, num sentido bem elástico. Quanto mais uma teoria afirma, mais oportunidade potencial 

haverá para mostrar que o mundo de fato não se comporta da maneira como mostrado pela 

teoria. Uma teoria muito boa será aquela que faz afirmações bastante amplas a respeito do 

mundo, e que, em conseqüência, é altamente falsificável, e resiste à falsificação toda vez que 

é testada (CHALMERS, 1993, p. 67-69). 

 

A exigência de que, conforme a ciência progride, suas teorias devem se tornar cada vez mais 

falsificáveis e, conseqüentemente, ter cada vez mais conteúdo e serem mais informativas, 

elimina as modificações nas teorias que são meramente projetadas para as proteger da 

falsificação que as ameaça. Uma modificação numa teoria, tal como o acréscimo de um 

postulado extra ou uma mudança em algum postulado existente, que não tenha conseqüências 

testáveis, e que já não fossem conseqüências testáveis da teoria não-modificada, será chamada 

de modificação ad hoc (CHALMERS, 1993, p. 79). 
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Foi em contraposição à tradição citada acima que emergiu a chamada nova filosofia da 

ciência, que tem Kuhn como um de seus expoentes mais notáveis, ao lado de Paul 

Feyerabend, Imre Lakatos, Stephen Toulmin e Norwood R. Hanson. Antes da penetração das 

idéias de Kuhn, as correntes predominantes no mundo anglo-saxão da filosofia da ciência 

eram o positivismo lógico, do Círculo de Viena, influente entre as décadas de 1920 e 1950, e 

o racionalismo crítico, do filósofo da ciência austríaco Karl Popper (1902-1994), difundido a 

partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A despeito das diferenças entre essas escolas, 

pode-se destacar dois tópicos que as aproximam: a crença no método universal anistórico (ou 

não-histórico) e a atitude antimetafísica. Tanto o filósofo alemão Rudolf Carnap (1891-1970), 

um dos mais eminentes membros do Círculo de Viena, quanto Popper afirmam que o 

progresso e o êxito da ciência - face a outras formas de conhecimento, notadamente em 

comparação à metafísica – são decorrentes da aquisição de um método rigoroso, válido para 

todas as ciências e aplicável independentemente das contingências temporais e culturais 

(MENDONÇA, 2004, p. 1-2). 

 

Kuhn não atribuiu o triunfo da ciência ao fato de ela seguir à risca uma metodologia de 

corroboração (positivismo lógico) ou de refutação (racionalismo crítico), mas, sim, por ser 

conduzida sob a luz de um paradigma. Kuhn também não se preocupou explicitamente em 

delimitar a linha divisória entre ciência e metafísica. Para ele, existem nas ciências elementos 

que são, em certo sentido, metafísicos. Isso pode ser evidenciado no caso de modelos 

científicos que funcionam como princípios ontológicos não observáveis. Ou seja, princípios 

que atuam como indicadores da estrutura, que não pode ser observada pelos sentidos 

ordinários (visão, tato etc.) do real. Um exemplo ainda atual seria o princípio cosmológico, 

que afirma que a distribuição em larga escala no espaço-tempo é homogênea (MENDONÇA, 

2004, p. 1-2).  
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A relevância dada à história parece ser o fator preponderante de diferenciação entre Kuhn e os 

demais autores da epistemologia positivista, pelo menos daquela praticada nos países de 

língua inglesa. Com efeito, Kuhn considera a história como um recurso imprescindível na 

reconstituição da ciência. Segundo ele, as reconstruções da atividade científica propostas pelo 

positivismo lógico, bem como por Popper e seus seguidores, pecam pelo fato de não 

corresponderem à ciência tal como ela é realmente praticada. Para saber qual a verdadeira 

natureza da ciência, seria imprescindível compreender os rumos tomados por cada uma das 

ciências em seus desenvolvimentos históricos (MENDONÇA, 2004, p. 1-2). 

 

Segundo Chalmers (1993, p. 123), Kuhn veio a perceber que os relatos tradicionais da ciência, 

fossem indutivistas ou falsificacionistas, não suportam uma comparação com o testemunho 

histórico. A teoria de Kuhn foi desenvolvida subseqüentemente como uma tentativa de 

fornecer uma teoria mais corrente com a situação histórica tal como ele a via. Uma 

característica-chave de sua teoria é a ênfase dada ao caráter revolucionário do progresso 

científico, em que uma revolução implica o abandono de uma estrutura teórica e sua 

substituição por outra, incompatível. Um outro traço essencial é o importante papel 

desempenhado na teoria de Kuhn pelas características sociológicas das comunidades 

científicas.  

 

O quadro de Kuhn da maneira como progride a ciência pode ser resumido no seguinte 

esquema aberto: pré-ciência – ciência normal – crise-revolução – nova ciência normal – nova 

crise. A atividade desorganizada e diversa que precede a formação da ciência torna-se 

eventualmente estruturada e dirigida quando a comunidade científica atém-se a um único 

paradigma. Um paradigma é composto de suposições teóricas gerais e de leis e técnicas para a 
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sua aplicação adotadas por uma comunidade científica específica. Os que trabalham dentro de 

um paradigma praticam aquilo que Kuhn chama de ciência normal. Os cientistas normais 

articularão e desenvolverão o paradigma em sua tentativa de explicar e de acomodar o 

comportamento de alguns aspectos relevantes do mundo real, tais como revelados através dos 

resultados de experiências. Ao fazê-lo, experimentarão, inevitavelmente, dificuldades e 

encontrarão falsificações aparentes. Se dificuldades deste tipo fugirem ao controle, um estado 

de crise manifestar-se-á. Uma crise é resolvida quando surge um paradigma inteiramente novo 

que atrai a adesão de um número crescente de cientistas até que o paradigma original, 

problemático, é abandonado. A mudança descontínua constitui uma revolução científica. O 

novo paradigma, cheio de promessa e aparentemente não assediado por dificuldades 

supostamente insuperáveis, orienta agora a nova atividade científica normal até que também 

encontre problemas sérios e o resultado seja uma outra revolução (CHALMERS, 1993, p. 

124). 

 

Barcelos (2004, p. 1), assim como Bianchi e Nunes (2002, p. 168), assinala que uma das 

críticas mais usuais é a de que o filósofo norte-americano, embora não explicitamente, apóia o 

relativismo, pois os paradigmas são incomensuráveis e, logo, não comunicáveis. Cada 

cientista estaria, assim, prisioneiro de sua própria rede de conceitos e práticas, e o 

conhecimento não poderia alterar-se em função de novas experiências e observações, pois, se 

novas e distintas do previsto no paradigma, não seriam percebidas e admitidas como 

científicas. A mais cara tese dos sociólogos relativistas (como os representantes da nova 

sociologia da ciência) é a de que o próprio conteúdo do conhecimento científico - como as 

teorias sobre as partículas elementares da microfísica - seria determinado socialmente. 
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Lakatos, por sua vez, adotou uma posição intermediária entre Popper e Kuhn. Criticou o que 

denominou de falseacionismo ingênuo de Popper e propôs um conceito de falseacionismo 

mais sofisticado, no qual o falseamento de teorias não é instantâneo ou mecânico, pois os 

programas de pesquisa exibem maior resistência do que se poderia deduzir da proposta de 

Popper. Dessa forma, um programa de pesquisa é dotado não apenas de um núcleo, que detém 

seu conteúdo fundamental, mas também de um “cinto de proteção”, flexível e capaz de 

absorver “refutações” sem comprometer todo o programa, o que lhe dá maior capacidade de 

sobrevivência e de resistência a críticas e falseamentos (NICOLAU, 2002, p. 7). 

 

Um programa de pesquisa lakatosiano é uma estrutura que fornece orientação para a pesquisa 

futura de uma forma tanto negativa quanto positiva. A heurística negativa de um programa 

envolve a estipulação de que as suposições básicas subjacentes ao programa, seu núcleo 

irredutível, não devem ser rejeitadas ou modificadas. Ele está protegido da falsificação por um 

cinturão de hipóteses auxiliares, condições iniciais etc. A heurística positiva é composta de 

uma pauta geral que indica como pode ser desenvolvido o programa de pesquisa. Um tal 

desenvolvimento envolverá suplementar o núcleo irredutível com suposições adicionais numa 

tentativa de explicar fenômenos previamente conhecidos e prever fenômenos novos. Os 

programas de pesquisa serão progressivos ou degenerescentes, dependendo de sucesso ou 

fracasso persistente quando levam à descoberta de fenômenos novos (CHALMERS, 1993, p. 

113). 

 

A partir do que foi exposto, é possível afirmar que as idéias e proposições de Popper, Kuhn e 

Lakatos são conciliáveis, assumindo-se o falsificacionismo como critério básico de 

cientificidade, ao qual podem ser agregados os aspectos histórico e sociológico da criação e 

desenvolvimento da ciência introduzidos por Kuhn e Lakatos, através de seus conceitos-
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chaves de paradigma e programa de pesquisa, respectivamente. Assim, no desenvolver do 

presente trabalho, os conceitos introduzidos por esses autores estarão subjacentes, 

constituindo-se em critérios balisadores da análise do mérito dos estudos tributários 

produzidos pelos autores pesquisados. 

 

 

3.5  Linhas de pesquisa 

 

Quando se procede uma investigação da pesquisa tributária, considerando a diversidade de 

enfoques e áreas do conhecimento ou disciplinas que se dedicam ao estudo dos tributos, 

percebe-se claramente que existem certos temas e abordagens que se repetem com freqüência, 

sendo estudados reiteradamente por vários autores. Esses estudos mantêm uma certa 

identidade própria e são, por assim dizer, compartilhados por uma comunidade delimitada de 

pesquisadores, que se tornam até familiares à medida que se investigam os trabalhos 

publicados sobre determinado assunto. Essa situação aproxima-se muito, ao menos 

rudimentarmente,  do conceito lakatosiano de programa de pesquisa, tratado na subseção 

anterior. Para ilustrar, podem ser referidos os estudos sobre evasão ou obediência tributária, 

tributação ótima e eficiência econômica dos tributos, que mantêm uma certa identidade no 

desenvolvimento da pesquisa, tanto quanto aos aspectos teóricos quanto aos aspectos 

metodológicos. 

 

Já outros temas não apresentam essa característica marcante, constituindo-se mais em estudos 

idiossincráticos, sem um preocupação maior em dar continuidade ao desenvolvimento de uma 

abordagem específica sobre determinado assunto. Essa característica é marcante no que se 

classificou como pesquisa legal, onde as questões analisadas atrelam-se mais a problemas 
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momentâneos, relacionados ao direito positivado e suas alterações, não reunindo atributos 

necessários para se transformarem em objeto subseqüente e contínuo de estudo por outros 

pesquisadores adotando abordagens idênticas ou assemelhadas, procurando refutar ou 

confirmar os achados anteriores. 

 

Essas considerações conduzem à idéia da existência ou não do que se consagrou no meio 

acadêmico chamar-se de linha de pesquisa. Embora, como afirmado, seja um termo 

consagrado, a sua definição parece não ser muito clara e precisa dentre os próprios 

pesquisadores. Essa impressão é compartilhada por Borges-Andrade (2003, p. 160), segundo 

o qual, apesar de o termo linha de pesquisa sofrer sérios problemas de definição (ou ausência 

de definição), transformou-se em uma unidade de análise para a avaliação de cursos e de 

propostas de cursos, sendo comuns indicadores quantitativos para aferir a produção científica 

por linha de pesquisa. 

  

Borges-Andrade (2003, p. 164) define linha de pesquisa como o conceito de um traço 

imaginário que: (1) determina o rumo, ou o que será investigado num dado contexto ou 

realidade; (2) limita as fronteiras do campo específico do conhecimento em que deverá ser 

inserido o estudo;  (3) oferece orientação teórica aos que farão a busca; e (4) estabelece os 

procedimentos que serão considerados adequados nesse processo. A Capes, por sua vez, 

define linha de pesquisa como um domínio ou núcleo temático da atividade de pesquisa de um 

programa, que encerra o desenvolvimento sistemático de trabalhos com objetos ou 

metodologias comuns. O problema desta definição é que ela permite a construção incompleta 

de uma linha de pesquisa: estabelece que um campo de atividade ou de trabalho deve ser 

delimitado; mas coloca como alternativas duas condições que deveriam estar necessariamente 

presentes: os objetos e as metodologias.  
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A Capes também indica que a cada linha de pesquisa podem ser associados vários projetos, e 

que linhas de pesquisa deveriam estar sob o domínio temático de uma área de concentração. 

Portanto, existiria uma espécie de hierarquia, que do geral para o específico compreenderia: 

área de concentração, linha e projeto de pesquisa. O Parecer 977/65 do CFE define área de 

concentração como um campo específico de conhecimento, que constituirá o objeto de 

estudos escolhidos pelo candidato à pós-graduação. Menor do que uma área de concentração 

seria uma linha de pesquisa. Mas o que diferencia as duas? Parece que o conceito de área de 

concentração admite parte das atribuições de linha de pesquisa: sempre limita as fronteiras do 

espaço, mas nunca estabelece simultaneamente os rumos da pesquisa, a orientação teórica e os 

procedimentos (BORGES-ANDRADE, 2003, p. 165). 

 
Comentando o tema, Fensterseifer (2003, p. 171) introduz na problemática outro elemento: a 

estrutura curricular. Segundo ele, a estrutura curricular e as linhas de pesquisa dão 

sustentação às atividades de ensino e de pesquisa de uma érea de concentração. A 

implementação da estrutura curricular se dá por meio de disciplinas, seminários e atividades 

afins, e a implementação de uma linha de pesquisa se dá por meio de projetos de pesquisa. As 

unidades básicas de ação são, portanto, disciplinas (e atividades equivalentes) e projetos de 

pesquisa. O ponto principal a ser destacado nesta visão sistêmica representada pelo diagrama 

(Ilustração 2) é a relação de influência mútua entre estrutura curricular e linhas de pesquisa. 

Como uma estrutura curricular é definida de maneira mais precisa e deve guardar uma relação 

quase simbiótica com as linhas de pesquisa, existe aí um forte vínculo bidirecional a ser 

permanentemente respeitado, tanto na concepção das linhas de pesquisa como dinamicamente 

ao longo de seu desenvolvimento. 
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Feinsterseifer (2003, p. 173-174) afirma, ainda, que as linhas de pesquisa possuem um ciclo 

de vida, o que implica aceitar que elas são concebidas, nascem, se desenvolvem, atingem a 

maturidade, passam por uma fase de declínio e morrem. Uma linha de pesquisa é 

implementada por meio de projetos. O nascimento ocorre, portanto, quando a linha tiver 

projetos. E o seu desenvolvimento se dá mediante a execução dos projetos que, tendo um 

prazo para terminar, se renovam constantemente ao longo do ciclo de vida da linha de 

pesquisa, para refletirem os avanços nas questões pertinentes à ela. Os projetos constituem, 

portanto, a unidade básica de uma linha de pesquisa e são os que lhe conferem dinamicidade. 

Quando a linha de pesquisa gera avanços no conhecimento da temática em questão, 

materializados por meio de produção científica publicada em periódicos de primeira linha, 

diz-se que a linha de pesquisa está consolidada. A fase de maturidade inicia-se com a 

consolidação da linha e vai até que surgem os primeiros sinais de declínio, em que os temas 

abordados diminuem em pertinência e relevância e o meio acadêmico perde interesse neles, 

processo este que culmina com a morte da linha de pesquisa.  

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
 

Estrutura Curricular    Linhas de Pesquisa 
 
 

Disciplinas, Seminários etc.   Projetos de Pesquisa 

Ilustração 2 – Áreas de concentração e linhas de pesquisa. 
FONTE: FENSTERSEIFER, 2003, p. 172. 

 

A fase final do ciclo de vida não precisa ser, necessariamente, a extinção da linha de pesquisa, 

mas sim, para tomar emprestado mais um conceito da biologia, uma transmutação, que 

poderia ser uma mudança de rumo, já que o rumo é determinado num dado contexto ou 

realidade, que muda ao longo do tempo, ou no limite das fronteiras do campo específico do 

conhecimento (grau de abrangência ou, metaforicamente, nicho da linha), ou na orientação 
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teórica, ou, ainda, nos procedimentos considerados adequados neste processo 

(FENSTERSEIFER, 2003, p. 174). 

 

Menandro (2003, p. 180) propõe, para discussão, um esquema que ele considera mais ajustado 

à realidade, e que pode auxiliar a tarefa prática de explicar e identificar linhas de pesquisa, 

embora não apresente uma solução para a caracterização do conceito. O modelo proposto 

aparece no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Áreas de concentração, linhas e projetos de pesquisa 

 
Características 

 

 
Área de Concentração 

 
Linha de Pesquisa 

 
Projeto de Pesquisa 

Delimita fronteiras do 
campo de conhecimento 
da investigação 

 
sempre 

 
sempre 

 
não se aplica 

Determina o rumo ou o 
que será investigado num 
dado contexto 

 
às vezes 

 
sempre 

 
sempre 

 
 

Demarca orientação 
teórica, que serve de 
referencial 

 
às vezes 

 

 
às vezes 

 
sempre 

Estabelece procedimentos 
adequados à investigação 

 
às vezes 

 

 
às vezes 

 
sempre 

Fonte: MENANDRO, 2003, p. 180. 

 

O debate travado por Borges-Andrade (2003), Feinsterseifer (2003) e Menandro (2003) sobre 

o conceito de linha de pesquisa e seu relacionamento com área de concentração e projeto de 

pesquisa dá uma noção da complexidade do tema, mas permite, por outro lado, extrair o 

essencial para os fins do presente trabalho, que é um conceito de linha de pesquisa, o que, 

quando necessário ou pertinente, facilita a identificação daquelas áreas da temática tributária 

que estão aparelhadas em termos de linhas pesquisa em relação a outras desprovidas de tais 

atributos. 
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Outro aspecto que torna mais complexa a questão de analisar a pesquisa tributária é o seu 

caráter interdisciplinar, tendo em vista ser objeto de estudo de diferentes ramos do 

conhecimento. Ou seja, encontram-se trabalhos produzidos por pesquisadores e profissionais 

atuantes em uma determinada área e que, na maioria das vezes, desconsideram aspectos 

relevantes que estão sendo tratados pelos pesquisadores das outras áreas. Em função disso, as 

eventuais linhas de pesquisa acabam por se identificar muito mais pela formação acadêmica 

do pesquisador do que pelo problema de pesquisa investigado. A questão da 

interdisciplinaridade será abordada na seção seguinte. 

 

 

3.6 A matéria tributária como um campo de estudo interdisciplinar 

 

A matéria tributária tem sido objeto de estudo de diversas disciplinas, cada uma delas 

adotando um enfoque e uma metodologia próprios de suas respectivas áreas. Nesse contexto, 

destacam-se a Economia, o Direito, a Contabilidade2 e a Administração. Há que se referir, 

ainda, a Psicologia e a Sociologia, que têm sido inseridas na problemática muito em função de 

pesquisadores das ciências econômicas, que buscam nestas disciplinas fundamentos e 

explicações adicionais para o comportamento dos contribuintes. 

 

Sumariamente, pode-se dizer que os economistas estudam aspectos relacionados à obediência 

tributária (tax compliance), à tributação ótima, à eficiência econômica dos tributos, bem como 

a questões macroeconômicas da tributação. Os juristas, por sua vez, dedicam-se mais ao 

estudo do sistema tributário enquanto um conjunto de normas que regem a tributação, 

                                                 
2 Quanto à interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil, sugere-se a consulta à dissertação de mestrado 
de Ivan Carlin Passos, entitulada “A interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil: um estudo do 
município de São Paulo”, defendida em 2004 perante a Faculdade de Economia, Adminstração e Contabilidade 
da USP.  
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lançando sua preocupação mais em analisar aspectos relacionados à constitucionalidade e 

legalidade das exigências tributárias. Os contadores dedicam-se ao estudo de fatores 

relacionados às normas tributárias que impõem práticas contábeis e procedimentos de 

apuração dos tributos, de questões de planejamento tributário e à análise do impacto que os 

tributos causam nas decisões dos contribuintes. Os administradores abordam os tributos 

especialmente quando tratam de aspectos da gestão pública e de administração financeira e 

estratégica em geral. A Psicologia e a Sociologia têm dado importantes contribuições na 

análise de aspectos comportamentais dos contribuintes.  

 

Essas abordagens, como ressaltado, ocorrem no seio das respectivas disciplinas, no mais das 

vezes desconsiderando as contribuições já dadas por pesquisadores das outras áreas ou, 

mesmo, ignorando aspectos relevantes que estão sob o domínio de outras disciplinas. Isso, 

obviamente, empobrece os resultados de muitas dessas produções científicas. A verdade é que 

os tributos e todos os aspectos que se referem a ele constituem-se em um objeto de estudo 

interdisciplinar. Essa natureza é reconhecida por vários autores, como se verá a seguir. 

 

Mas o que é interdisciplinaridade? Quais as implicações disso na esfera tributária? Qual a 

distinção entre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade? Esta 

subseção dedica-se justamente a explorar essas e outras questões, sendo que o objetivo 

primordial é chamar a atenção para a necessidade de uma abordagem abrangente da matéria 

tributária como meio de ampliar a probabilidade de que os resultados gerados pelas pesquisas 

realizadas na área sejam fruto de estudos que levaram em conta o maior número possível de 

aspectos relevantes do problema. Ou seja, pretende-se demonstrar a pertinência e a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar da matéria tributária e, a partir dessa 
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constatação, justificar a relevância da proposta de classificação da pesquisa tributária 

veiculada na presente tese. 

 

Segundo Chaves (2004, p. 3-5), até agora, o paradigma dominante na ciência tem levado à 

contínua divisão do conhecimento em disciplinas e destas em subdisciplinas. O mundo da 

ciência, o mundo acadêmico, é o mundo das disciplinas. O avanço da ciência e o progresso 

tecnológico deste século foram devidos em boa parte à verdadeira explosão da pesquisa 

disciplinar. As definições trazidas pelo autor são as seguintes: 

A) Disciplina: constitui um corpo específico de conhecimento ensinável, com seus próprios 

antecedentes de educação, treinamento, procedimentos, métodos e áreas de conteúdo. 

B) Multidisciplinaridade: ocorre quando a solução de um problema exige obter informação 

de duas ou mais ciências ou setores do conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no 

processo sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas. 

C) Interdisciplinaridade: deve ser reservado para designar o nível em que a interação entre 

várias disciplinas ou setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações 

reais, a uma certa reciprocidade no intercâmbio que leva a um enriquecimento mútuo. 

D) Transdisciplinaridade: o conceito envolve não só as interações ou reciprocidade entre 

projetos especializados de pesquisa, mas a colocação dessas relações dentro de um sistema 

total, sem quaisquer limites rígidos entre as disciplinas. 

 

Embora a transdisciplinaridade seja confundida muitas vezes com a multidisciplinaridade e a 

interdisciplinaridade, porque as três vão além da disciplina, é preciso destacar o caráter 

radicalmente distinto da transdisciplinaridade. As duas primeiras continuam inscritas no 

quadro da pesquisa disciplinar. No entanto, a transdisciplinaridade, como o prefixo trans 

indica, lida com o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e 
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além de todas as disciplinas. Sua finalidade é a compreensão do mundo atual, para o que um 

dos imperativos é a unidade do conhecimento (CHAVES, 2004, p. 5). 

 

Hansson (1999, p. 340) procura distinguir interdisciplinaridade de multidisciplinaridade. Esta 

última ele associa com o termo cooperação, que procura resolver um problema imediato, 

muitas vezes considerado meramente um problema gerencial. A interdisciplinaridade ele 

associa com o termo fertilização cruzada (cross fertilization). Ela foca nas estruturas 

explicativas e procura melhorá-las. Se bem sucedida, ela cria ferramentas com melhor 

precisão ou mais amplos campos de aplicação. Essas ferramentas serão aplicadas por outros, 

freqüentemente dentro do que será um novo campo disciplinar. 

 

Costa Neto (2004, p. 2) refere-se à interdisciplinaridade como um novo paradigma que passa 

a conviver com a disciplinaridade, que é o perfil do paradigma científico "tradicional", pelo 

qual geralmente se habituou a tratar a noção da ciência. O principal elemento de diferenciação 

entre os paradigmas em questão é a introdução da noção de não-disciplinaridade. Leal (2004, 

p. 1), por sua vez, afirma que no limiar do século XXI, não se sustenta mais a postura 

isolacionista da atividade científica que por tantos séculos desenvolveu-se aprisionada dentro 

dos parâmetros estreitos do que se convencionou denominar disciplina. O termo, dentre outras 

acepções, sugere uma relação de subordinação: do aluno ao mestre; de um fenômeno à um 

corpo específico de conhecimento.  

 

Na tradição européia, a separação entre "humanidades" e "ciências" correspondia, 

essencialmente, à divisão entre o trivium (gramática, retórica e lógica) e o quatrivium 

(geometria, aritmética, música e astronomia), que formavam as sete "artes liberais" cujo 

estudo precedia a educação para as profissões universitárias: o Direito, a Teologia e a 
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Medicina. Com o tempo, o campo das humanidades ampliou-se com o estudo da filosofia, da 

literatura e da história, enquanto que as ciências se ampliaram pela incorporação da biologia, 

da física e da química. É neste contexto que surge a questão da interdisciplinaridade. É 

bastante óbvio que a divisão do conhecimento entre disciplinas científicas e acadêmicas, ou 

entre formativas e aplicadas, não se deve a uma divisão "natural" dos objetos na natureza, mas 

a diferentes tradições de trabalho, estabelecidas por razões históricas e institucionais. Elas não 

se consistem, simplesmente, em corpos de idéias e conceitos diferenciados, mas também em 

grupos sociais concretos, cada qual com histórias, valores, normas e hábitos de trabalho 

próprios. Existirão sempre disputas de fronteiras, que jamais serão resolvidas, e o 

desenvolvimento de disciplinas intersticiais, que eventualmente se transformarão em novas 

disciplinas (SCHWARTZMAN, 1992, p. 191). 

 

Kaap (1961, apud Serrano, 2004, p. 3) denuncia que as pesquisas especializadas confinam-se 

a fatos e eventos isolados de um contexto maior. Observa-se, pois, uma falta de interconexão 

quando se trata dos problemas mais importantes do comportamento humano, considerados tão 

obscuros que são relegados ao irracionalismo e ao desespero. A especialização que 

negligencia a interdependência dos eventos sociais e dos processos termina falhando enquanto 

instrumento de políticas designado para dar conta de problemas sociais. A cegueira moral do 

cientista pode ser um dos resultados desta estreiteza. Se cada disciplina formula a questão a 

seu modo, desconhecendo as demais, a separação do contexto tem um efeito de distorção. O 

grande mérito da maioria das pesquisas e do ensino interdisciplinares é a contínua estimulação 

de uma consciência da interdependência e da inter-relação entre os fenômenos sociais e da 

inadequação das conclusões teóricas que visualizam os problemas sob discussão a partir do 

ponto de vista de uma disciplina. A interdisciplinaridade cultiva em cada participante uma 

familiaridade com os conceitos e métodos de outra ciência. 



 49 

 

Pensar a interdisciplinaridade enquanto processo de integração recíproca entre várias 

disciplinas e campos de conhecimento capaz de romper as estruturas de cada uma delas para 

alcançar uma visão unitária e comum do saber trabalhando em parceria é, sem dúvida, uma 

tarefa que demanda um grande esforço no rompimento de uma série de obstáculos ligados a 

uma racionalidade extremamente positivista da sociedade industrializada. O contexto 

histórico vivido nessa virada de milênio, caracterizado pela divisão do trabalho intelectual, 

pela fragmentação do conhecimento e pela excessiva predominância das especializações, 

demanda a retomada do antigo conceito de interdisciplinaridade que no longo percurso desse 

século foi sufocado pela racionalidade da revolução industrial. A interdisciplinaridade, 

enquanto aspiração emergente de superação da racionalidade científica positivista, aparece 

como entendimento de uma nova forma de institucionalizar a produção do conhecimento nos 

espaços da pesquisa, na articulação de novos paradigmas curriculares e na comunicação do 

processo de perceber as várias disciplinas; nas determinações do domínio das investigações, 

na constituição das linguagens partilhadas, nas pluralidades dos saberes, nas possibilidades de 

trocas de experiências e nos modos de realização da parceria. A exigência interdisciplinar 

impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de 

seus próprios limites para colher as contribuições das outras disciplinas (SIQUEIRA; 

PEREIRA, 2004, p. 1). 

 

Uma vez que foge ao escopo do presente trabalho, não se aprofundará no debate quanto à 

distinção entre multi, inter ou, mesmo, transdisciplinaridade. Essa distinção não é questão 

trivial, e dificilmente se encontrará consenso, por exemplo, quanto à própria matéria tributária 

nesse contexto. Amenizando o impacto dessa imprecisão, Siqueira (2004, p. 1), apesar de 

reconhecer que o uso do termo interdisciplinar deveria ser feito de forma mais prudente, pois 
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o que geralmente acontece sob este nome são, na verdade, ações multidisciplinares que não se 

desenvolvem sob um nível de interação voltado para a transformação efetiva do homem e da 

realidade, não vê nenhum demérito nisso, pelo contrário, entende as justaposições 

multidisciplinares como uma fase preparatória, quase que necessária para se pensar 

seriamente sobre uma atitude interdisciplinar, pois nelas começa o exercício do diálogo e 

concessões entre os envolvidos. 

 

Deve-se registrar, entretanto, que a interdisciplinaridade é vista com reservas por alguns 

autores. Hansson (1999, p. 340), por exemplo, afirma que a interdisciplinaridade é parasital, 

pois ela não pode prosperar sem o suporte alimentador vindo da competência básica 

disciplinar. Quando institucionalizado, o trabalho interdisciplinar tem sido considerado como 

dependente do fluxo de competência disciplinar. O argumento parasital basicamente alerta 

contra o excesso de entusiasmo e de domínio interdisciplinar, especialmente quando 

perseguido às expensas de recursos disciplinares. Além disso, afirma que a 

interdisciplinaridade, não importa quão desejável, é muito difícil de ser obtida. A produção de 

idéias criativas não é um problema organizacional. Tais idéias surgem em uma mente 

individual de forma idiossincrática. É verdade também que a criatividade pode ser limitada ou 

mesmo prevenida se uma disciplina não é exposta às idéias de outras disciplinas. Entretanto, a 

criatividade ainda não pode ser produzida simplesmente quando demandada, mesmo em 

ambientes interdisciplinares favoráveis.  

 

Schartzman (1992, p. 7), por sua vez, afirma que a natureza contingente e histórica das 

disciplinas e das profissões não significa que elas sejam intercambiáveis, ou que as divisões e 

diferenças sejam irrelevantes. É no interior das disciplinas e das profissões que se estabelecem 

as tradições de pesquisa e de trabalho, e é através delas que se dá a socialização das jovens 
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gerações nos modos de pensar e proceder que são a base sobre a qual o trabalho científico, 

cultural e técnico-profissional se desenvolve. O trabalho interdisciplinar é, por definição, 

efêmero, e depende da existência prévia de pessoas formadas em disciplinas bem definidas, 

que em determinados momentos buscam conhecimentos e estabelecem formas de cooperação 

com pessoas de outras áreas. Se as interdisciplinas se desenvolvem e se consolidam, elas se 

transformam em novas disciplinas ou subdisciplinas como é o caso, por exemplo, da Biologia 

Molecular, da História Econômica ou da Físico-Química. As tentativas de constituir campos 

de trabalho a partir de temas, objetos ou problemas específicos, como a educação, o 

urbanismo, a administração e os problemas sociais, apresentam mais fracassos do que 

sucessos, e os sucessos que surgem dependem sempre da forte presença de pessoas com 

formação disciplinar bem definida, seja em Psicologia, Economia, Sociologia, Ciência 

Política ou em Pedagogia.  

 

Vários autores da área tributária em geral referem, direta ou indiretamente, a natureza 

interdisciplinar desse campo de estudo. Andreoni (1998, p. 818), por exemplo, afirma que a 

economia da obediência tributária pode ser abordada a partir de várias perspectivas: pode ser 

vista como um problema de finanças públicas, de coação (enforcement) legal, design 

organizacional, oferta de emprego ou ética, ou, ainda, uma combinação de todos eles. Cuccia 

(1994, p. 81) refere-se à psicologia fiscal quando analisa a influência de fatores demográficos 

ou relacionados a atitudes e percepções na obediência tributária do contribuinte. 

 

Hasseldine e Zhuhong (1999, p. 91) afirmam que, ao longo das últimas duas décadas, muitos 

estudos sobre obediência tributária têm sido realizados, especialmente nos  

Estados Unidos, originados de uma variedade de disciplinas, desde a Economia, a 

Contabilidade, as Ciências Administrativas, o Direito Penal, a Psicologia, as Ciências 
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Políticas, até a Sociologia. A partir da constatação de que boa parte da pesquisa sobre 

obediência tributária não têm aparecido em um fórum interdisciplinar, os autores propõem-se 

a fornecer uma cartilha interdisciplinar da pesquisa sobre evasão tributária no estado em que 

se encontra no final do século XX.  

 

Shackelford e Shevlin (2001, p. 327) buscam, em extenso artigo, delinear a pesquisa sobre 

aspectos de tributação na Contabilidade em relação à pesquisa sobre aspectos de tributação 

realizada em outros campos, bem como em relação a outros tipos de pesquisa contábil. 

Segundo eles, a natureza multidisciplinar dos tributos implica que contadores tributários 

freqüentemente conduzem pesquisa empírica de caráter microeconômico com pesquisadores 

não-contadores e com contadores de outras áreas, particularmente da Contabilidade 

Financeira. Não raro, os trabalhos são publicados em revistas de Economia e de Finanças. 

Concluem, a partir disso, que a definição da pesquisa contábil sobre aspectos de tributação 

torna-se, na melhor das hipóteses, imprecisa. Ainda segundo eles, a matéria tributária ocupa 

agora o segundo lugar, juntamente com Contabilidade Gerencial e Auditoria, na pesquisa 

acadêmica depois da Contabilidade Financeira. A maioria dos pesquisadores nessa área são 

bem treinados empiricistas com uma compreensão da legislação tributária. Doutorandos que 

combinam a experiência profissional na área tributária com uma compreensão de aspectos 

microeconômicos e financeiros são melhores situados para adotarem a nova perspectiva de 

pesquisa. As compreensão das nuances da legislação tributária permanece como uma barreira 

substancial para a entrada de novos pesquisadores na área, particularmente nas mais 

tecnicamente desafiadoras, tais como tributação internacional e fusões e aquisições. 

 

Maydew (2001, p. 390-392) critica o levantamento das publicações de pesquisas tributárias 

realizado por Shackelford e Shevlin (2001) em razão de, apesar de reconhecerem serem uma 
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área de pesquisa multidisciplinar, terem excluído artigos de economistas e financistas e 

limitado-se a trabalhos publicados em revistas de Contabilidade. O autor manifesta 

preocupação por essa limitação a trabalhos de contadores. Um custo disso é que leva os 

leitores a uma visão incompleta do quadro atual da pesquisa em um dado tópico. A título de 

exemplo, cita que, durante os últimos três anos, treze artigos aparecem no Journal of 

Financial Economics ou no Journal of Finance com a palavra “tax” no título. Somente três 

desses treze são citados por Shackelford e Shevlin (2001). Evidência adicional do grau de 

multidisciplinaridade da pesquisa tributária vem da proporção de pesquisa tributária publicada 

nas principais revistas de Contabilidade, Economia e Finanças. Durante os últimos três anos, a 

AR, o JAE e o JAR publicaram um total de dezenove artigos com “tax” nos seus títulos, ou 

uma proporção de 2,1 artigos por revista ao ano. Relembrando que no mesmo período o 

Journal of Finance e o Journal of Financial Economics publicaram um total de doze artigos, 

ou uma proporção de 2,0 artigos por revista ao ano. A American Economic Review publicou 

onze artigos durante o mesmo período, ou 3,67 artigos sobre tributos por revista ao ano. Essa 

evidência, embora não conclusiva, é consistente com a afirmativa de Shakelford e Shevlin 

(2001) de que a pesquisa tributária é altamente interdisciplinar. Em síntese, o autor conclui 

que a revisão de Shackelford e Shevlin (2001) não é abrangente o suficiente, devendo ser 

consultados os artigos das revistas de Economia e Finanças, bem como artigos teóricos e 

comportamentais das demais revistas de contabilidade. 

 

Slemrod (2003, p. 146), comentando um pouco da história da Tax Symposium, que se realiza 

na University of North Carolina e que começou  em abril de 1990, afirma que o início desse 

simpósio coincidiu com a extraordinária influência do livro de Myron Scholes e Mark 

Wolfson, Taxes and Business Strategy, publicado em 1992, mas amplamente circulado em 

manuscrito em 1990. A contribuição mais importante de Scholes e Wolfson foi adotar uma 
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abordagem positiva para explicar o papel dos tributos nas organizações. Essa disciplina (tax 

planning) trouxe os contadores tributários e a Contabilidade Tributária para mais próximos da 

perspectiva do equilíbrio que muitos economistas naturalmente utilizam em suas análises, e 

facilitou o diálogo interdisciplinar consideravelmente. 

 

Verifica-se, pois, a partir dos excertos referidos, que a interdisciplinaridade é um fenômeno 

cada vez mais presente e valorizado no mundo acadêmico atual, representando uma espécie 

de retorno às origens do conhecimento científico e filosófico, onde o mundo e os fenômenos 

eram vistos como um objeto de estudo uno e indissociável. Essa crescente importância está no 

fato do enriquecimento que a visão de outras disciplinas traz ao objeto de estudo outrora 

apenas disciplinar. 

 

Na seara tributária, essas considerações são plenamente válidas, uma vez que o conhecimento 

gerado em cada uma das disciplinas envolvidas, quando utilizados pelos diversos atores do 

cenário da pesquisa tributária, com as suas respectivas e diferentes formações, trazem novas 

perspectivas ao estudo do fenômeno da tributação. Contadores com conhecimento de 

Microeconomia e Econometria podem desenvolver modelos mais realísticos de previsão de 

comportamento das empresas e demais contribuintes em face dos tributos; economistas com 

conhecimento de Contabilidade podem ampliar seus estudos incluindo variáveis oriundas das 

demonstrações financeiras das empresas e não apenas se limitarem ao estudo do 

comportamento dos contribuintes pessoas físicas; juristas com uma visão econômica da norma 

podem estudar o impacto que ela acarretará na sociedade e no comportamento dos 

contribuintes; administradores podem estudar o impacto que as políticas tributárias irão causar 

na sociedade, em setores específicos ou na economia como um todo e assim por diante. Em 

resumo, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade no estudo da matéria tributária é mais do 
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que desejável, uma vez que traz enormes ganhos de qualidade aos resultados gerados pela 

pesquisa realizada na área. 

 

 

3.7 Considerações finais 

 

Nesta seção, procurou-se sintetizar aspectos epistemológicos e metodológicos julgados úteis 

ao melhor entendimento das propostas contidas no presente trabalho. Como o próprio nome 

da seção permite depreender, essas preliminares visaram explicitar a posição do autor quanto 

a questões relevantes do discurso científico, incluindo aí aspectos normativos e ideológicos 

presentes no exercício da ciência, de forma a permitir ao leitor, antes de analisar o mérito das 

proposições e resultados, entendê-los a luz das crenças manifestadas aqui, que poderão não 

coincidir exatamente com as suas próprias. 

 

Procurou-se clarear, primeiramente, a distinção entre proposições positivas e normativas, e a 

importância de cada uma no contexto da pesquisa científica. Ambas contribuem para a 

evolução da ciência, mas as proposições positivas, por procurarem descrever e explicar um 

dado fenômeno ou realidade, têm o mérito de poderem ser refutadas e, assim, permitirem um 

maior desenvolvimento da ciência. Os temas que são objeto de pesquisas que seguem esse 

tipo de abordagem são aqueles nos quais se identificam mais claramente a formação de uma 

comunidade de cientistas e pesquisadores envolvidos. Isso conduz ao desenvolvimento de 

linhas de pesquisa e, a partir daí, à geração de projetos para dar continuidade à evolução do  

conhecimento sobre o assunto. 
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Isso não quer dizer que as proposições normativas, que afirmam como as coisas devem ou 

deveriam ser, bem como sugerem políticas, não sejam importantes. A pesquisa de caráter 

normativo desempenha relevante papel na proposição de soluções para os problemas práticos, 

e não se pode simplesmente excluir esse tipo de proposição do mundo científico. Mesmo 

Kuhn reconhecia que existem na ciência elementos que são, em certo sentido, metafísicos, 

como no caso de modelos científicos que funcionam como princípios ontológicos não 

observáveis pelos sentidos (MENDONÇA; VIDEIRA, 2004, p. 2). 

 

As idéias e proposições de Popper, Kuhn e Lakatos enquadram-se bem nesse contexto. O 

conceito de linha de pesquisa está muito associado à visão sociológica e histórica presente na 

idéia de paradigma de Kuhn e de programa de pesquisa de Lakatos. Este último adotou uma 

posição intermediária entre Popper e Kuhn, concebendo um falsificacionismo mais 

sofisticado, onde a refutação de teorias não se dá de forma instantânea ou mecânica, pois os 

programas de pesquisa exibem maior resistência do que se poderia deduzir da proposta de 

Popper. 

 

Na seara tributária, por exemplo, pode-se dizer que um paradigma clássico, embora 

contestado por alguns, é o postulado da racionalidade dos agentes econômicos, que serve, 

aliás, de suporte a praticamente toda a teoria econômica. Esse paradigma vem sendo 

aperfeiçoado à medida que a pesquisa em torno do assunto se desenvolve, e anomalias ou 

possíveis falseamentos são encontrados. Em função disso, foram introduzidos outros 

elementos e atributos à racionalidade dos agentes econômicos, mais especificamente quanto 

às limitações dessa racionalidade e à questão da assimetria de informação. Então, o paradigma 

da racionalidade dos agentes continua sendo aceito pela comunidade de pesquisadores, 

seguindo a linha do individualismo metodológico importado da Psicologia, embora 
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freqüentemente novos aprimoramentos são propostos de forma a torná-lo mais condizente 

com a realidade. Pode-se dizer que esse desenvolvimento amolda-se à visão lakatosiana. 

 

O postulado da racionalidade dos agentes conduz a outro paradigma ou princípio, como 

usualmente é denominado pelos economistas: a de que as suas decisões são orientadas pela 

busca da maximização de seu bem-estar, e de que eles decidem baseados na utilidade 

marginal que a escolha lhe trará. Isso tem relevantes implicações na esfera tributária, por 

exemplo, quando se analisam as decisões dos contribuintes frente aos tributos, incluindo 

decisões não apenas de evasão tributária mas também outras decisões que são impactadas 

pelos tributos, tais como as de investimentos, preço de ativos, domicílio fiscal etc. Percebe-se, 

pois, que o referencial introduzido por Popper, Kuhn e Lakatos dá uma segura sustentação ao 

pesquisador na sua avaliação epistemológica do que está sendo produzido em um determinado 

campo do conhecimento e, mais especificamente no presente caso, na análise da pesquisa 

tributária. 

 

Outra questão abordada nesta seção foi o caráter interdisciplinar da matéria tributária. Deve-se 

entender essa afirmativa em dois sentidos: primeiro, a de que essa matéria tem uma natureza 

interdisciplinar intrínseca, pois o entendimento e a solução de certas questões passa pelo 

conhecimento de conceitos, ferramentas e métodos de duas ou mais disciplinas. Por exemplo, 

para entender a problemática do impacto dos tributos nas decisões das corporações, é 

necessário recorrer a conceitos e lições da Economia, da Contabilidade, do Direito e da 

Administração. O outro sentido é o de que, além de a matéria tributária ter essa natureza 

intrínseca, é desejável e recomendável, pelas razões referidas, que se adote uma visão 

interdisciplinar no seu estudo. Ou seja, aqui se está recomendando uma política. Em resumo, 

pode-se dizer que os dois sentidos referidos correspondem, respectivamente, às visões 



 58 

positiva e normativa da questão. Na primeira, descreve-se e explica-se o caráter 

interdisciplinar da matéria tributária; na segunda, demonstra-se porque a perspectiva 

interdisciplinar é desejável e deve ser adotada. 

 

Essas duas dimensões são relevantes no presente trabalho, uma vez que se está propondo uma 

classificação da pesquisa tributária dentro dessa perspectiva interdisciplinar; uma das missões 

aqui é justamente mostrar esse tema como um objeto uno e indissociável de estudo, como se 

fosse uma disciplina autônoma, cujo entendimento de suas várias dimensões requer 

conhecimentos oriundos de outras ciências, dado o paradigma disciplinar reinante atualmente. 

Assim, a partir da constatação do caráter interdisciplinar da matéria tributária, demonstra-se 

que é desejável a adoção dessa perspectiva no estudo da matéria e, também tendo por 

parâmetro essa mesma perspectiva,  propõe-se a classificação da pesquisa tributária como um 

meio, até, de dar a aludida unicidade a essa matéria. 

 

Reitere-se, por fim, o que se disse a respeito das metodologias de pesquisa no sentido de que o 

quadro apresentado teve por objetivo apenas levantar as principais metodologias e técnicas 

mais freqüentemente utilizadas, consideradas suficientes para, quando necessário, classificar 

ou qualificar os diversos estudos realizados sobre a temática tributária e selecionados para 

análise no presente trabalho. Faz-se, primeiramente, uma grande divisão entre estudos 

teóricos e teórico-empíricos e, a partir daí, são identificadas as técnicas mais freqüentes em 

cada um desses tipos de pesquisa. 

 

Feitas essas considerações finais sobre as preliminares epistemológicas e metodológicas, 

passa-se, na próxima seção, à proposição de uma classificação da pesquisa tributária e à 

revisão da literatura acerca dos fatores que impactam a decisão de estrutura de capital das 
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empresas, baseado em um levantamento de artigos, monografias e trabalhos publicados sobre 

o assunto nos mais diversos meios disponíveis para tanto. Após, na Seção 5, é apresentada a 

contribuição empírica sobre o impacto dos tributos nas decisões de estrutura de capital das 

empresas no Brasil. 
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4 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA TRIBUTÁRIA E REVISÃO DA 

LITERATURA ACERCA DO IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO NA ESTRUTURA DE 

CAPITAL DAS EMPRESAS 

 

 

4.1  Discussão inicial 

 

Como já referido na introdução, o presente trabalho propõe-se a apresentar, além da 

contribuição empírica a ser tratada na Seção 5, uma contribuição adicional, consubstanciada 

em uma ampla revisão da literatura sobre o tema e uma conseqüente classificação da pesquisa 

tributária. O intuito é contribuir para a sistematização do assunto e o desenvolvimento da 

perspectiva interdisciplinar no trato das questões relacionadas à tributação. Nesta seção, 

portanto, envidar-se-á esforços no sentido de atingir o objetivo proposto, partindo da 

identificação de estudos anteriores imbuídos do mesmo escopo, analisando-os criticamente, 

acrescentando novas contribuições e sintetizando com uma classificação que se julga 

suficientemente completa para abranger todo e qualquer estudo relacionado à matéria 

tributária. Inserida nessa ampla revisão da literatura, estará o referencial teórico acerca da 

decisão de estrutura de capital das empresas e seus fatores determinantes, acompanhado de 

referências a estudos empíricos sobre o assunto a nível internacional. Os estudos empíricos 

que se debruçaram sobre a realidade brasileira são referenciados na Seção 5, antes da 

formulação das hipóteses de pesquisa. 

 

O caminho percorrido para o levantamento de estudos produzidos sobre o tema envolveu, 

primeiramente, a busca de artigos e publicações das revistas acessíveis através dos principais 

portais de pesquisa científica, como o ProQuest, o Portal de Periódicos da CAPES, o SSRN, 
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além de outros portais gerais de busca na internet, como o Google. Trabalhos apresentados em 

congressos também foram identificados, dentre os quais pode ser destacado o EnANPAD, 

especialmente com relação a trabalhos sobre decisões de estrutura de capital. Em termos de 

livros e monografias, foram pesquisados os acervos de bibliotecas de universidades brasileiras 

e o catálogo das principais editoras em busca de obras sobre o assunto. 

 

Para o levantamento de artigos em periódicos e trabalhos em congressos, utilizou-se, na busca 

de publicações em língua portuguesa, expressões como contabilidade tributária, auditoria 

tributária, planejamento tributário, evasão tributária, elisão tributária, gestão tributária, 

tributos, tributação, eficiência econômica dos tributos, tributação ótima, dentre outras. Nas 

publicações estrangeiras, a busca foi realizada pelo termos tax, tax accounting, tax auditing, 

tax planning, tax avoidance, tax law, taxation, economic efficiency of taxes, optimal taxation, 

tax evasion, tax compliance, dentre outros. Existe uma farta literatura a respeito do tema, o 

que pode ser comprovado quando se efetua uma busca no portal ProQuest, por exemplo, 

utilizando a palavra tax, e são reportados cerca de 40.000 artigos contendo a palavra no título 

ou no resumo, isso apenas aqueles publicados em revistas acadêmicas nas quais está 

disponível o texto integral para consulta. Outro dado que pode ser referido é que existem 

cerca de 267 revistas acadêmicas que contêm o termo tax no título, e outras 84 revistas que 

contêm o termo taxation. Feitos esses esclarecimentos, passa-se à discussão do processo de 

classificação propriamente dito. 

 

De acordo com Moles (1971, p. 132), o método de classificação redunda em subverter a 

ordem natural de nossas percepções fenomenais, e a rearranjá-las segundo uma perspectiva 

diferente seguindo aí uma ordem imposta a priori, fornecida como um princípio, por uma 

idéia, um conceito, um ponto de vista amplamente arbitrário: o critério de classificação. O 
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critério de classificação, de acordo com o autor, encontra-se neste instante em nosso espírito 

como dado, mesmo que ele deva ser submetido a modificações, e sobretudo a extensões, tão 

substanciais que o critério possa ser transformado à medida que os materiais a classificar se 

multiplicam. A importância do ato classificador está menos no valor intrínseco do quadro dos 

fatos classificados e menos ainda na sua exaustividade. Refere o autor que o valor de uma 

classificação depende justamente do valor do critério adotado, que pode ser decomposto nas 

seguintes dimensões: 

A) Exaustividade. Os critérios classificadores adotados não devem deixar de fora do quadro 

de classificação senão um resíduo negligenciável dos elementos do conjunto dado. 

B) Especificidade. Possuirá cada um dos elementos a classificar um valor definido e um só 

em face de cada um dos critérios escolhidos? 

C) Ausência de ambigüidade. Nenhum elemento deve achar-se simultaneamente em duas 

categorias separadas da classificação, em dois casos não distintos do quadro. 

D) Simplicidade operacional. Os critérios escolhidos devem ser, tanto quanto possível, 

imediatamente perceptíveis, ser aparentes com o mínimo de intermediários. 

E) Valor dicotomizante. Quando o conjunto das condições acima mencionadas é preenchido, 

a escolha dos critérios classificadores baseia-se na aptidão dicotomizante de cada um 

deles. De fato, uma classificação tem por fim romper o real em elementos, isto é, em 

entidades distintas: uma classificação cria fronteiras que devem ser difíceis de franquear. 

Dessa forma, a classificação deve permitir colocar em evidência valores binários: sim ou 

não. 

F) O número de critérios classificadores será o mais reduzido possível. Como a apreensão 

que o espírito humano faz dos sistemas de muitas variáveis é estritamente limitada, a 

pesquisa e a eliminação das variáveis em correlação será o método normal para reduzi-las 

às únicas variáveis realmente independentes. 
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A meta de toda a classificação é, enfim, a de destruir a contingência dos fatos e criar no 

ordenamento um dogmatismo qualquer que obrigue o espírito a um procedimento discursivo. 

O critério de classificação permanece fundamentalmente arbitrário e seu único valor é 

pragmático: o quadro formado possuirá uma capacidade, uma estética, uma racionalidade 

suficiente? A classificação estabelecerá uma perspectiva nova do campo fenomenal? Estes 

serão seus verdadeiros valores (MOLES, 1971, p. 138). 

 

Na Seção 3, onde se estabeleceram algumas preliminares epistemológicas e metodológicas, 

algumas classificações gerais, aplicáveis a qualquer ramo do conhecimento, já foram 

discutidas. Assim, quanto à abordagem, pode-se ter a pesquisa tributária normativa e a 

positiva; quanto à metodologia, há a pesquisa empírico-arquival, a experimental, a analítica, a 

bibliográfica, dentre outras. Outra classificação poderia levar em conta o ramo do 

conhecimento predominante no trato do assunto, onde se teria o Direito Tributário, a 

Contabilidade Tributária, a Administração Tributária, a Economia Tributária, a Sociologia 

Tributária, a Psicologia Tributária e assim por diante. Mas essa última classificação não seria 

adequada aos fins do presente trabalho, uma vez que estaria em contradição com uma das 

características principais do mesmo, que é a ênfase à interdisciplinaridade. 

 

Dessa forma, a classificação almejada deve levar em conta mais a temática central de estudo  

do que propriamente a disciplina que se debruça sobre ela ou a formação do pesquisador que 

conduz normalmente determinado tipo de investigação. Nesse sentido, o primeiro passo foi a 

construção de um quadro provisório de classificação, delineado a partir do levantamento da 

literatura a respeito do tema; feito isso, efetua-se um amplo levantamento de pesquisas e 

estudos realizados sobre temas tributários, oportunidade na qual, em função das semelhanças 
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de objetos, abordagens, objetivos, recorrência e metodologias, estes estudos são classificados 

com base nessa estrutura inicial. A capacidade da estrutura inicial de contemplar todos os 

estudos é, dessa forma, testada, resultando em eventuais ajustes decorrentes da 

impossibilidade ou inadequação da classificação de algum estudo nessa estrutura. Chega-se, 

assim, através do encontro dessas vertentes dedutivas e indutivas, a uma proposta final de 

classificação da pesquisa tributária. 

 

Provavelmente, um dos principais desses trabalhos é o realizado por Shackelford e Shevlin 

(2001), em artigo que traça o desenvolvimento da pesquisa empírica sobre Contabilidade 

Tributária (Tax Accounting) durante os últimos 15 anos. Nele, os autores identificam o que 

eles consideram as três principais áreas ou campos de pesquisa: (1) a coordenação de fatores 

tributários e não-tributários; (2) os efeitos dos tributos sobre os preços dos ativos; e (3) a 

tributação do comércio internacional e interestadual (multijurisdictional). Questões 

metodológicas também são discutidas e o artigo conclui com uma discussão de possíveis 

direções para a pesquisa futura.  Segundo eles (2001, p. 321), o desafio do trabalho é delinear 

a pesquisa sobre Contabilidade Tributária em relação à pesquisa tributária realizada em outros 

campos, bem como em relação a outros tipos de pesquisa contábil. A natureza multidisciplinar 

dos tributos implica que contadores tributários freqüentemente conduzem pesquisa empírica 

de caráter microeconômico com pesquisadores não-contadores e com contadores de outras 

áreas, particularmente da Contabilidade Financeira. Não raro, os trabalhos são publicados em 

revistas de Economia e de Finanças. Concluem que a definição da pesquisa sobre 

Contabilidade Tributária é, na melhor das hipóteses, imprecisa. 

 

Shackelford e Shevlin (2001, p. 322) ressaltam que apesar de a pesquisa sobre tributos ter 

uma longa história em Economia e nas Finanças, bem como junto a contadores especializados 
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em planejamento e controle tributário, a academia contábil reduziu sua importância como área 

de questionamento. Ao lado dos estudos sobre avaliação de inventários, a pesquisa tributária 

por parte de contadores antes de meados dos anos 80 poderia ser dicotomizada em duas 

linhas: pesquisa legal (legal research), avaliando os efeitos dos tributos sobre transações 

determinadas, normalmente publicadas em revistas jurídicas; e (b) estudos com enfoque em 

políticas, avaliando os efeitos distributivos ou quanto à eficiência dos tributos, normalmente 

publicados em revistas de Economia. Poucos artigos foram publicados em revistas de 

Contabilidade de interesse geral. Afirmam, ainda, que apesar dos estudos seminais em 

finanças corporativas, muitas das quais examinando aspectos de tributação (e. g., Modigliani e 

Miller, 1963), terem influenciado a pesquisa contábil, eles não afetaram similarmente a 

pesquisa em Contabilidade Tributária. 

 

O processo de classificação adotado por Shackelford e Shevlin (2001, p. 323) teve por 

paradigma a estrutura desenvolvida em 1992 por Scholes, um professor de Finanças, e 

Wolfson, um professor de Contabilidade, que adotaram uma perspectiva microeconômica 

para analisar ambientes onde a tributação era provavelmente importante. O paradigma de 

Scholes e Wolfson (2004) não avança em novas teorias ou metodologias. Não enfoca aspectos 

legais ou recomendações de políticas. Antes, adota uma perspectiva positiva na tentativa de 

explicar o papel dos tributos nas organizações. Delineado a partir das Finanças Corporativas e 

da Economia Pública, ele mescla dois distintos campos de conhecimento: Microeconomia e 

legislação tributária. O paradigma é central para a atual pesquisa sobre Contabilidade 

Tributária, é importante na Economia Pública, e de alguma forma influente nas Finanças 

Corporativas. Sua estrutura conceitual é desenvolvida em torno de três temas centrais 

(conhecidos como all parties, all taxes e all costs), nenhum dos quais é particularmente novo: 
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A) Um planejamento tributário eficaz exige do planejador considerar as implicações fiscais 

de uma transação proposta para todas as partes da transação (all parties). 

B) Um planejamento tributário eficaz exige que o planejador, ao fazer investimentos e tomar 

decisões financeiras, considere não apenas os tributos explícitos, que é o valor pago 

diretamente às autoridades, mas, também, tributos implícitos, que são aqueles pagos 

indiretamente na forma de menores taxas de retorno antes dos impostos em investimentos 

incentivados (all taxes). 

C) Um planejamento tributário eficaz exige do planejador reconhecer que os tributos 

representam apenas um dentre muitos custos do negócio, e todos os custos devem ser 

considerados no processo de planejamento; para serem implementadas, algumas propostas 

exigem custosos procedimentos de reestruturação (all costs). 

 

Shackelford e Shevlin (2001, p. 322) destacam que três questões principais são postas quando 

se analisa a pesquisa sobre matéria tributária: os tributos importam? Se não, por que não? Se 

sim, quanto? A classificação tripartida proposta por esses autores (2001, p. 328) inicia pela 

pesquisa que examina a coordenação de fatores tributários e não-tributários (tradeoffs) nas 

decisões dos negócios, considerada por eles a mais volumosa. A ênfase desses artigos é no 

fato de que tributos não podem ser minimizados sem afetarem outras metas organizacionais. 

Apesar desses estudos tratarem das três questões de pesquisa (Tributos importam? Se não, por 

que? Se sim, quanto?), eles focam mais a segunda questão, explicando porque a minimização 

de tributos pode não ser um ótimo para a estratégia do negócio. Dos três temas da estrutura 

(all parties, all taxes e all costs), esses artigos analisam mais all costs, isto é, compreender 

tributos exige compreender fatores não-tributários. Alguns artigos refletem all parties, isto é, 

uma perspectiva contratual multilateral, mas o tema all taxes é geralmente ignorado nesses 

estudos. 
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A segunda principal área de pesquisa empírica corrente em Contabilidade Tributária 

identificada por Shackelford e Shevlin (2001, p. 356) é a que relaciona tributos com preços 

dos ativos. A pesquisa responde às mesmas questões da  literatura do tradeoff (Tributos 

importam? Se não, por que não? Se sim, quanto?), mas, diversamente desta, que foca nos 

fatores que compensam a minimização de tributos, a literatura do preço dos ativos concentra-

se na primeira e na terceira questões, que podem ser expressadas como: em que extensão os 

preços embutem tributos? Adicionalmente, diferentemente da literatura do tradeoff, onde a 

questão all taxes - isto é, a importância das considerações fiscais nos ajustes de preços - é 

ignorada, aqui é o tema dominante. A abordagem do contrato multilateral (all parties) é 

também importante, mas a consideração de fatores não-tributários (all costs) é de importância 

secundária. Segundo os autores, diferente da temática anterior, onde os contadores dominam a 

pesquisa (particularmente a coordenação de tributos e reporte financeiro), o impacto dos 

tributos nos preços tem sido uma área de pesquisa mais ativa nas Finanças e na Economia. 

 

Por fim, a terceira área identificada por Shackelford e Shevlin (2001, p. 384) é a tributação do 

comércio multijurisdicional. A pesquisa sobre tributação internacional e interestadual tem 

estado dentre as áreas mais ativas da pesquisa em Contabilidade Tributária nos anos recentes.  

Entretanto, a motivação para o trabalho nessa área difere de alguma forma da literatura do 

tradeoff e do preço dos ativos. Segundo esses autores, os pesquisadores têm repetidamente 

aplicado a estrutura de Scholes e Wolfson (2004) para cenários multinacionais pelo menos por 

quatro razões: primeiro, de uma perspectiva empírica pragmática, ambientes 

transjurisdicionais aumentam o poder dos pesquisadores da matéria tributária porque 

múltiplas jurisdições introduzem adicionais variações de alíquota e base de cálculo, o que 

facilita testes de hipóteses. Segundo, sob uma perspectiva teórica, o impacto da variação 
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transjurisidicional da tributação no comércio internacional têm o interesse acadêmico 

relacionado à área de Contabilidade de Custos. Terceiro, sob uma perspectiva política, como 

os negócios têm se expandido nos anos recentes, o poder público tem demandado 

documentação e compreensão na antes enigmática área multijurisdicional. Finalmente, a 

recente construção de uma base de dados internacional que fornece dados informatizados e 

publicamente disponíveis sobre demonstrações financeiras tem diminuído significativamente 

alguns tipos de custos na pesquisa tributária internacional.  

 

Maydew (2001), por sua vez, faz uma análise crítica da classificação de Shackelford e Shevlin 

(2001), examinando o escopo do artigo, opinando quanto às principais contribuições e 

limitações da pesquisa tributária e traçando diversas direções para a pesquisa futura. Maydew 

(2001, p. 389) concorda com a maioria das opiniões e análises de Shackelford e Shevlin 

(2001), mas critica o fato de esses autores, apesar de reconhecerem serem uma área de 

pesquisa multidisciplinar, terem excluído artigos de economistas e financistas. O autor 

manifesta preocupação por essa limitação a trabalhos de contadores. Um custo disso é que 

leva os leitores a uma visão incompleta do quadro atual da pesquisa em um dado tópico. 

Durante os últimos três anos, por exemplo, treze artigos aparecem no Jornal of Financial 

Economics ou no Journal of Finance com a palavra tax no título. Somente três desses treze 

são citados por Shackelford e Shevlin (2001). Maydew (2001, p. 390) refere que os temas 

tratados nos artigos excluídos eram pertinentes aos assuntos discutidos por esses autores e 

referem que a exclusão de artigos de economistas é menos danosa do que os das finanças, pois 

os economistas tratam muito de questões não tratadas por contadores, tal como a tributação 

ótima. Em síntese, o autor conclui que a revisão de Shackelford e Shevlin (2001) não é 

abrangente o suficiente, devendo ser consultados os artigos das revistas de Economia e de 
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Finanças, bem como artigos teóricos e de enfoque comportamental das demais revistas de 

Contabilidade. 

 

Outro estudo que merece registro é o realizado por Shevlin (1999). Curiosamente, ele 

apresenta classificação diversa daquela apresentada posteriormente em co-autoria com 

Shackelford (2001). Para Shevlin (1999, p. 428), a maioria da pesquisa tributária pode ser 

classificada em uma das seguintes três áreas, apesar dessas áreas não serem mutuamente 

exclusivas: política tributária, planejamento tributário e obediência tributária. A pesquisa 

sobre política tributária é geralmente preocupada com a avaliação dos efeitos e da eficácia de 

mudanças nas regras tributárias. A política tributária tem vários objetivos, tais como elevar a 

arrecadação, redistribuir riqueza e estimular a atividade econômica. Dada a meta estabelecida 

para a regra tributária, pesquisadores podem avaliar ex post sua eficácia. 

 

O propósito da pesquisa de política tributária é fornecer informação para os responsáveis pelo 

estabelecimento de políticas. Ela é descritiva mais do que prescritiva, sendo predominante a 

abordagem positiva. Essa pesquisa é muito similar em motivação, e freqüentemente no 

delineamento, às pesquisas examinando mudanças de regras contábeis (por exemplo, reação 

dos preços das ações a mudanças nas regras contábeis). A pesquisa de política tributária tende 

a ser predominantemente técnica em termos de discussão de regras tributárias, razão pela qual 

não se vêem muitas pesquisas dessa natureza publicadas nas revistas do mainstream, tais 

como JAR, JAE e TAR. Essa pesquisa pode ser encontrada mais na JATA e na National Tax 

Journal (SHEVLIN, 1999, p. 429-430). 

 

Segundo Shevlin (1999, p. 430), a segunda principal área de pesquisa tributária é a do 

planejamento tributário, que examina como firmas e indivíduos respondem às regras 
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tributárias ou, alternativamente estabelecido, como as regras tributárias influenciam as 

empresas e indivíduos na condução de suas vidas. Em alguns aspectos, ela é intimamente 

relacionada à pesquisa de política tributária (muitas das mesmas regras são examinadas), mas 

a motivação da pesquisa e as questões por si mesmas são diferentes. O pesquisador é menos 

interessado nas implicações políticas e mais em como as firmas respondem e são 

influenciadas pelas regras tributárias. A pesquisa empírico-arquival é dominante aqui. Os 

vários objetivos de pesquisa de política (elevação da arrecadação, redistribuição de renda e 

estímulo econômico) conduz a variações cross-sectional e time-series nas alíquotas de 

imposto que se manifestam da seguinte forma: 

A) Diferentes ativos são tributados diferentemente (e. g., capital de terceiros e capital 

próprio). 

B) O mesmo ativo é tributado diferentemente em mãos diferentes (e. g., indivíduos, empresas 

e fundos de pensão). 

C) O mesmo ativo é tributado diferentemente em diferentes locais (e. g., Estados de 

Washington e Califórnia). 

D) O mesmo ativo no mesmo local e no mesmo tipo de forma organizacional pode ser 

tributado diferentemente (Amazon vs. Microsoft).  A primeira tem prejuízos e a segunda 

lucros, o que leva a diferentes alíquotas marginais. 

 

A pesquisa sobre obediência emprega, em sua maioria, o paradigma do julgamento e tomada 

de decisão (judgment and decision-making), mas também inclui trabalhos analíticos e 

empíricos. A pesquisa nesta área é preocupada com quais fatores determinam a obediência da 

legislação tributária. Algumas das questões tratadas incluem os papéis que os preparadores de 

declaração de renda, que a auditoria do fisco e que as penalidades e a educação desempenham 

na obediência tributária. 
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Poterba (2002, p. 20), por sua vez, descreve vários dos mais importantes avanços na 

Economia  Pública durante as últimas três décadas. Estes incluem uma crescente compreensão 

teórica dos problemas dos incentivos no delineamento de tributos, uma base expandida de 

conhecimento sobre como tributos e programas de seguro social afetam as decisões de 

indivíduos/famílias e o comportamento das firmas, e um crescente reconhecimento da 

Economia Política no delineamento de políticas de tributação e gastos. O artigo encerra com 

várias sugestões de promissoras direções para futuras pesquisas no campo da Economia 

Pública. Apesar de não se tratar de um estudo que se propõe a classificar a pesquisa em 

matéria tributária, o autor refere expressamente certos tipos de questões de pesquisa, tais 

como o impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes, que são úteis para o fim de 

auxiliar na tarefa de criar um quadro abrangente de classificação da pesquisa tributária. 

 

Vuchelen (2000, p. 12), um dos inúmeros pesquisadores filiados à linha do Law and 

Economics, que pode ser definida como a análise econômica da lei através da aplicação da 

abordagem da escolha racional a institutos jurídicos, refere uma outra área temática de 

pesquisa tributária: os aspectos macroeconômicos da tributação, onde são tratadas, segundo o 

autor, questões relativas à contribuição da tributação nas políticas de estabilização, a 

restrições orçamentárias, a expectativas dos agentes econômicos quanto à tributação, à 

relevância da periodicidade da tributação, à tributação e inflação e à tributação em economias 

fechadas e em economias abertas. 

 

Pelo visto até aqui, pode-se sintetizar enumerando todas as classificações e áreas de pesquisa 

em matéria tributária referidas pelos autores consultados. Shackelford e Shevlin (2001) 

classificam a pesquisa tributária empírica em: (1) coordenação de fatores tributários e não-
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tributários (tradeoffs); (2) efeitos dos tributos sobre os preços dos ativos (tributos implícitos); 

e (3) tributação multijurisdicional. Fazem referência, ainda, à pesquisa legal (legal research) e 

à pesquisa sobre eficiência econômica dos tributos. Maydew (2001) concorda com essa 

classificação, e faz referência adicional à pesquisa sobre tributação ótima. Shevlin (1999) 

afirma que a maioria da pesquisa tributária pode ser classificada em: política tributária, 

planejamento tributário e obediência tributária. Poterba (2002) faz referência à pesquisa sobre 

o impacto dos tributos nas decisões de indivíduos/famílias e firmas. Vuchelen (2000) trata da 

pesquisa sobre aspectos macroeconômicos da tributação. 

 

Posto esse quadro inicial, adotando-se um método indutivo, procedeu-se a um amplo 

levantamento da pesquisa tributária publicada em todos os meios disponíveis para tanto com o 

intuito de verificar, a partir do conteúdo e objetivos desses estudos, o grau de utilidade e 

abrangência das áreas referidas no parágrafo anterior na classificação da pesquisa tributária. 

Os tópicos disponíveis não se mostraram suficientes para classificar eficazmente todo o 

material analisado; alguns estudos não encontraram um enquadramento perfeito; outros 

tinham características mistas, dificultando a classificação. A partir dessas dificuldades, e 

procurando conciliar as proposições dos estudos anteriores, fruto de exaustiva reflexão sobre 

o tema, com a visão oriunda do procedimento indutivo adotado, chegou-se ao seguinte quadro 

de classificação da pesquisa tributária como um todo: 

A) Obediência tributária. 

B) Auditoria e gestão tributária pública. 

C) Impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes. 

D) Tributação ótima e eficiência econômica dos tributos. 

E) Aspectos macroeconômicos da tributação. 
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F) Pesquisa legal, subdividida em: (1) jurídico-tributária; (2) contabilidade e auditoria 

tributária; e (3) planejamento tributário.  

 

Como se verá, a classificação proposta atende satisfatoriamente àqueles critérios referidos por 

Moles (1971, p. 132-133) de exaustividade, especificidade, ausência de ambigüidade, 

simplicidade operacional e número reduzido de critérios de classificação. Não foi possível 

satisfazer o requisito do valor dicotomizante, dado que os critérios não se prestaram a por em 

evidência valores binários: sim ou não. Nas subseções seguintes, essas áreas de pesquisa serão 

amplamente definidas e explicadas, ilustrando-se com os respectivos estudos identificados 

como pertencentes às mesmas. Após, na síntese final, os principais atributos de cada área 

serão destacados e uma visão abrangente da classificação será apresentada. 

 

 

4.2 Obediência tributária 

 

Não é por acaso que se inicia com o presente tópico, eis que se trata possivelmente da área de 

estudo de maior identidade dentro da temática tributária. Aqui se está diante de uma 

verdadeira linha de pesquisa, nos moldes em que foi definido na Subseção 3.5, dada a 

semelhança de enfoque teórico e a recorrência ou freqüência com que os estudos se sucedem. 

A pesquisa sobre obediência tributária foi inaugurada pelo clássico estudo de Allingham e 

Sandmo (1972), cujo modelo foi aperfeiçoado, conforme ressalta Follmann (2001), por 

Srinivasan (1973) e Yitzhaki (1974). Na introdução do artigo, Allingham e Sandmo (1972, p. 

323) dão uma boa noção da proposta e do alcance do estudo quando afirmam o seguinte, em 

tradução livre: 
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A análise teórica da conexão entre tributação e tomada de risco tem 
principalmente sido preocupada com o efeito dos tributos nas decisões dos 
consumidores [...] Entretanto, existem alguns problemas que não são naturalmente 
classificados sob esse título e que, apesar de considerável interesse prático, têm 
sido deixados de lado nas discussões teóricas. Um desses problemas é a evasão 
tributária. Ela toma várias formas, e pode-se esperar dificilmente dar uma análise 
geral completa de todas elas. Nosso objetivo neste artigo é portanto uma análise 
limitada da decisão individual do contribuinte quanto a se evitar tributos, e em que 
extensão, reportando indevidamente sua renda. De um lado, nossa abordagem é 
relacionada com os estudos da economia da atividade criminal, tais como nos 
artigos de Becker (1968) e Tulkens e Jacquemin (1971). Por outro lado, é 
relacionado à análise do portfolio ótimo e políticas de seguro na economia da 
incerteza, como nos trabalhos de Arrow (1970), Mossin (1968a) e vários outros.  

 
Nós iniciaremos considerando um simples modelo estático onde essa decisão é a 
única com a qual o indivíduo está preocupado, de maneira que ignora a inter-
relação que provavelmente existe com outros tipos de escolhas econômicas. 
Depois de um detalhado estudo desse simples caso, nós procedemos uma análise 
de um caso dinâmico onde o indivíduo faz uma seqüência de decisões de 
declarações de renda. Nós concluímos com uma discussão de problemas 
adicionais, incluindo o delineamento ótimo de sistemas tributários. 

 

Allingham e Sandmo (1972, p. 324) continuam explicando o modelo dizendo que a decisão de 

declaração de renda é uma decisão sob incerteza. A razão para isso é que falhar no reporte da 

renda integral para as autoridades não provoca uma reação automática na forma de uma 

penalidade. O contribuinte tem a escolha entre duas principais estratégias: (1) ele pode 

declarar sua renda verdadeira; (2) ele pode declarar menos do que sua verdadeira renda. Se ele 

escolher a última estratégia, seu retorno dependerá de ser ou não investigado pelas 

autoridades tributárias. Se ele não for investigado, ele estará melhor na estratégia 2 do que na 

1. Caso contrário, ele estará pior. A escolha da estratégia não é, portanto, trivial. 

 

Como referido, o modelo desenvolvido por Allingham e Sandmo (1972) é uma extensão da 

abordagem econômica do crime desenvolvida por Becker (1968), autor de um ensaio que usa 

a análise econômica para desenvolver políticas públicas e privadas ótimas para combater 

comportamentos ilegais. 
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Nas palavras de Fischer et al. (1992), o modelo clássico da obediência tributária assume que 

indivíduos maximizam a utilidade esperada do jogo da evasão pela ponderação de benefícios 

incertos do sucesso da prática ilícita contra o risco de detecção e punição. Apesar dessa 

abordagem não permitir uma mais complexa função de utilidade, os custos e benefícios 

potenciais da evasão são tipicamente visualizados em termos monetários. Assim, o problema 

do contribuinte é maximizar a renda líquida esperada. Dentro dessa estrutura, a alíquota, a 

probabilidade de detecção e a estrutura de penalidades determinam o custo monetário da 

desobediência, fatores que direcionam o comportamento do contribuinte nesse aspecto.  

 

Ainda segundo Fischer (1992, p. 2), tendo em vista a constatação de que o modelo clássico 

não é suficientemente completo para explicar adequadamente a evasão, um modelo expandido 

tem sido construído para incluir variáveis não-econômicas. A pesquisa empírica sugere que os 

determinantes da obediência são muito mais numerosos do que o modelo do auto-interesse 

sugere e que as relações entre as variáveis não são diretas. Uma revisão abrangente da 

literatura identificou quatorze variáveis-chave que têm sido comumente indicadas pelos 

pesquisadores e ligadas a medidas de obediência. Essas variáveis podem ser amplamente 

categorizadas em quatro grupos: demográficas (e.g., idade, sexo), aquelas proxy da 

oportunidade de desobediência (e.g., educação, nível de renda, fonte de renda e ocupação), de 

atitudes (e.g., éticas, percepção da justiça do sistema tributário, influência dos pares) e 

estruturais (e.g., complexidade do sistema tributário, contato com autoridades tributárias, 

sanções, probabilidade de detecção e alíquotas). Assim, um modelo expandido de 

comportamento de obediência incorpora variáveis econômicas, sociológicas e psicológicas. 

 

Vários modelos de obediência têm sido descritos na literatura, mas nenhum tem ganhado 

ampla aceitação dentre os pesquisadores, possivelmente devido a estes serem oriundos de 
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diversas disciplinas e experiências e trazerem diferentes suportes para seus exames do 

fenômeno. Uma coisa importante é que a probabilidade de detecção é uma variável central em 

praticamente todos os modelos, o que sugere que a probabilidade percebida de detecção é uma 

variável-chave independentemente se o modelo foca variáveis econômicas, psicológicas, 

sociais ou outras (FISCHER, 1992, p. 2). 

 

Segundo Cuccia (1994, p. 10), a pesquisa econômica sobre obediência tributária deve seguir 

através de três estágios relacionados: (1) desenvolvimento de modelo onde a validade interna 

é verificada; (2) verificação empírica ou experimental onde a validade do constructo é testada 

e a teoria é checada por completo; e (3) a integração do modelo com outros fatores de 

confusão ou mitigação que podem afetar a validade e a habilidade preditiva. Ainda segundo 

ele, os contadores podem contribuir com esses três estágios. Primeiro, os contadores são 

familiarizados com a ampla gama de contextos e ambientes em que a decisão de obediência 

tributária é feita e com aqueles que tomam a decisão. Esse conhecimento deve ser útil na 

modelagem e teste. Possivelmente mais importante, a familiaridade dos contadores com 

fatores comportamentais, de atitudes e contextuais fornece uma vantagem competitiva na 

interação desses fatores com os incentivos econômicos relacionados, colocando juntas 

perspectivas de diferentes disciplinas, e identificando potenciais fatores de mitigação ou 

confusão que podem melhorar a predição dos modelos econômicos. 

 

A seguir, com o intuito de ilustrar e dar uma visão mais clara dessa grande área de pesquisa, 

são arrolados e comentados diversos estudos relativos à ela, sem a pretensão, deixe-se claro, 

de esgotar a produção científica sobre o tema. 
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Alm (1991), apresenta pesquisa teórica bibliográfico-opinativa, com abordagem normativa, 

onde discute e avalia o que se tem aprendido a partir da pesquisa sobre a decisão de 

declaração de renda do indivíduo. Ele centra foco sobre duas questões principais objeto de 

conclusões em estudos anteriores que ele refere: primeiro, a obediência é uma decisão 

complicada, que depende não só de incentivos financeiros do contribuinte mas, também, de 

outros fatores que não têm sido incorporados na aplicação da teoria da utilidade esperada. Isso 

leva à incapacidade de explicar a verdadeira decisão de declaração dos contribuintes 

individuais. Segundo, como conseqüência, abordagens mais amplas dessa decisão, que 

englobem teorias que não a da utilidade esperada, são necessárias. O autor inicia fazendo uma 

breve revisão da literatura não-experimental sobre obediência fiscal; após, dentre outras 

coisas, discute a aplicação de métodos experimentais, incluindo procedimentos apropriados 

que devem ser seguidos na análise experimental, os resultados derivados de estudos anteriores 

e as limitações desses métodos.  

 

Em estudo subseqüente, Alm (1992, p. 107) realiza pesquisa teórico-empírica e aplica o 

método experimental para analisar a questão da obediência tributária. O artigo usa dados de 

experimentos de laboratório para estimar as respostas individuais a mudanças nas alíquotas, 

penalidades e níveis de auditoria, assim como a mudanças nos gastos do governo. Os 

resultados empíricos confirmaram algumas (apesar de não todas) predições teóricas. A renda 

declarada aumenta com maiores níveis de auditoria e penalidades; entretanto, essas respostas 

não são amplas. A obediência também é maior quando os indivíduos têm a alíquota reduzida e 

quando recebem alguma coisa pelo tributo pago. Os autores comentam os resultados: o nível 

médio de obediência ficou em torno de 1/3, ou seja, de cada $100 de renda auferida, $33 são 

declarados, o que é comparável aos níveis estimados pela IRS para determinados tipos de 

renda, tais como rendas de propriedades e gorjetas. 
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Andreoni et al (1998, p. 819), em artigo de fôlego, elaboram estudo teórico onde, além de 

fazerem uma ampla revisão de literatura a respeito da obediência tributária, desenvolvem e 

discutem modelos analíticos. Os autores falam sobre a mensuração da evasão; trazem dados 

sobre isso e medidas usuais. Comentam sobre a medida estabelecida pelo programa TCMP da 

IRS, que gera uma função discriminante, resultando num escore que serve para selecionar 

futuras auditorias. Referem que os níveis de auditoria ou, em outras palavras, a probabilidade 

de auditoria, caiu nos últimos anos, passando de 4,75%, em 1965, para 0,8%, em 1990, e 

afirmam que a evasão não aumentou mais devido à crescente exigência de declarações e 

controles por parte da IRS. Estimam que 75% da renda tributável é informada pelo 

contribuinte. Asseveram, também, que o desenvolvimento dos modelos principal-agente e da 

teoria dos jogos para a obediência tributária é um importante avanço teórico, apesar de 

considerarem que esses modelos são descrições pobres do mundo real. Em função disso, 

desenvolvem uma análise crítica das premissas e implicações empíricas desses modelos. 

 

Beck e Jung (1989a, p. 1) realizaram pesquisa teórica com metodologia analítica que investiga 

a economia dos incentivos dos contribuintes para cumprir a lei sob condições de incerteza 

induzidos por complexidade da legislação tributária e resultado incerto da auditoria. Referem 

que a pesquisa anterior é estendida por modelagem de ambientes em que contribuintes têm 

incerteza sobre sua obrigação fiscal e simultaneamente são consideradas diferentes estruturas 

de alíquotas e atitudes de risco. O maior achado teórico é que a incerteza quanto à obrigação 

fiscal cria incentivos para os contribuintes aumentarem a renda declarada sob certas 

condições, mas decresce a renda declarada sob outras condições. Para o caso dos EUA, 

entretanto, os autores mostram que, a menos que os contribuintes sejam avessos ao risco, um 

aumento na incerteza da renda é muito mais provável de levar a uma redução na renda 
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declarada. Incentivos dos contribuintes para terem serviços de consultoria como maneira de 

reduzir a incerteza também são investigados e os autores mostram que eles dependem da 

probabilidade de auditoria, da penalidade e da alíquota do imposto. Eles concluíram que 

aumentando a probabilidade de auditoria não necessariamente se aumentarão os incentivos 

dos contribuintes para contratarem consultores tributários. Outro achado é que os efeitos das 

mudanças de alíquota dependem da atitude de risco do contribuinte e pode ou aumentar ou 

não ter efeito sobre a renda declarada. Além disso, as decisões de reporte dos contribuintes 

sob uma estrutura progressiva de alíquota são as mesmas quando enfrentam alíquotas 

proporcionais. Várias implicações decorrentes da análise são identificadas para fins de 

políticas e de estudos experimentais. 

 

Em outro estudo teórico-analítico, Beck e Jung (1989b, p. 468) examinam os efeitos da 

incerteza nas decisões de reporte dos contribuintes em conjunção com fatores econômicos. A 

análise mostra que a incerteza quanto à obrigação fiscal tem efeitos diferentes sobre a decisão 

de reporte do contribuinte do que a incerteza sobre o ponto de corte da auditoria. 

Adicionalmente, esses efeitos específicos dependerão da presença ou ausência de penalidades 

monetárias e da probabilidade de auditoria que, a seu turno, depende da penalidade e das 

alíquotas. Especificamente, aumentando a incerteza quanto à obrigação fiscal induz-se a mais 

contribuintes reportarem um mais alto nível de renda sob penalidades proporcionais, mas 

algumas vezes pode ter um efeito oposto sob penalidades fixas e não transferíveis. Similares 

resultados são mantidos com respeito a mudanças nas alíquotas de imposto. Esses achados 

têm implicações diretas para estudos experimentais do comportamento de reporte de 

contribuintes e potenciais implicações de políticas para os efeitos das mudanças na legislação 

fiscal e redução na complexidade do tributo e da penalidade. 
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Bernasconi (1998, p. 123-133), em artigo teórico-analítico, afirma que a abordagem clássica 

para a escolha da renda declarada tem sido cada vez mais criticada devido a requerer um 

“excesso” de grau de aversão ao riso para explicar o nível de obediência tributária observado. 

No artigo, ela argumenta que pode não necessariamente existir “excesso” de aversão ao risco 

e que a evidência pode ser explicada pela distinção entre ordens de aversão ao risco. São 

apresentados dois modelos de previsão da obediência tributária com respeito à consideração 

da aversão ao risco. No primeiro modelo, o tradicional, da Utilidade Esperada (EU), e 

considerando como padrão de sistema tributário alíquota igual a 0,3, penalidade igual a 3 e  

parâmetro de aversão ao risco igual a 1,8, e dadas várias probabilidades de auditoria, os níveis 

previstos de obediência são relativamente baixos: por exemplo, 36,4% de contribuintes 

declaram a renda integral a níveis de significância de 0,01, e 67,3% a níveis de significância 

de 0,09. Por exemplo, com probabilidade de auditoria de 0,01, a total obediência requer um 

valor de multa de 99; para probabilidade de 0,03, a multa cai para 32,3. O modelo EU prevê 

uma massiva evasão, com todos os contribuintes reportando apenas parte de sua renda. Já no 

modelo de utilidade esperada com rank dependente de probabilidades (EURDP), para uma 

probabilidade de auditoria igual a 0,03, basta uma penalidade de 3,9 para gerar total 

obediência. Considerando o padrão do sistema tributário referido acima, a proporção de 

declaração integral da renda varia entre 74,5% (a níveis de significância de 0,01) e 100% (a 

níveis de significância de 0,05).  

 

Blumenthal et al. (2001, p. 125) realizaram pesquisa teórico-empírica, com metodologia 

experimental, explorando uma parte do experimento de campo de 1994 do Departamento de 

Rendas de Minnesota, delineado para estudar a eficácia de estratégias alternativas de coação. 

Duas cartas contendo diferentes apelos normativos foram enviadas a dois grupos de 

contribuintes; um grupo de controle não recebeu a carta. O impacto das cartas na obediência 
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voluntária é medido pela comparação da mudança na renda reportada e nos tributos pagos 

pelos contribuintes tratados em comparação com os de controle. O autores encontraram pouca 

evidência de um efeito geral do tratamento. Entretanto, as cartas pareceram impactar a 

obediência tributária de alguns dos grupos de contribuintes.  

 

Cho et al. (1996, p. 173), em artigo teórico-analítico, mostram como políticas de auditoria 

interagem com a percepção individual do contribuinte do custo psíquico da fraude. Os 

indivíduos do modelo exibem custos psíquicos heterogêneos que não podem ser observados 

pelo fiscal. Esses custos psíquicos são tão altos que algumas pessoas não evadiriam mesmo 

que a penalidade marginal esperada, se detectada a evasão, fosso zero. Com alíquotas 

progressivas, mais contribuintes evadem. Isso é verdade mesmo para contribuintes com altos 

custos psíquicos de evasão. Entretanto, quando o nível de auditoria ou de penalidade aumenta, 

somente os contribuintes com baixos custos psíquicos possivelmente evadirão. Nesse caso, 

poucos contribuintes irão evadir. Aumentando o nível de auditoria, desencorajam-se os 

contribuintes com maiores custos psíquicos. Isso aumenta a arrecadação marginal esperada. 

 

Cowell (1990, p. 231) desenvolveu artigo teórico, com metodologia analítica, onde investiga a 

escolha individual do contribuinte entre evadir ou elidir, buscando identificar as variáveis que 

levam o contribuinte que quer pagar menos imposto a um ou outro caminho. Segundo o autor, 

a análise da evasão e da elisão conduz a uma fundamental distinção entre ambas as 

alternativas. Elisão (sheltering) é uma atividade legítima, amplamente disponibilizada para os 

contribuintes obterem vantagens tributárias. A autoridade tributária pode observar a atividade 

elisiva e, através de seu poder, pode tentar fazer uso da informação revelada pelas escolhas do 

contribuinte. Em contraste, a evasão é encoberta. As pessoas podem tentar cancelar parte de 

suas obrigações tributárias, e isso só pode ser descoberto mediante uma auditoria custosa: a 
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evasão é então descoberta e são impostas penalidades. Ainda segundo o autor, detectar a 

evasão é difícil para a autoridade devido à heterogeneidade da população, que difere em 

níveis de renda, atributos pessoais, risco etc. 

 

Crane e Farrokh (1990, p. 189) desenvolvem modelo analítico e testam empiricamente o 

efeito das alíquotas marginais de imposto na evasão tributária a partir de dados do programa 

de anistia fiscal do Estado da Califórnia, EUA. Concluíram que os evasores respondem a altas 

alíquotas aumentando a sua atividade de evasão, bem como que indivíduos com rendas mais 

altas tendem a evadir mais. Adicionalmente, os tamanhos absoluto e relativo desses efeitos 

dependem do escopo da medida de evasão usada. Finalmente, a evasão é geralmente inelástica 

com respeito a mudanças na alíquota marginal e na renda, com a primeira elasticidade 

tendendo a ser maior. 

 

Cruz et al. (2000, p. 223) realizam pesquisa teórico-empírica e adotam a metodologia da 

pesquisa de opinião com o fim de investigar os julgamentos éticos e intenções 

comportamentais dos especialistas em tributos em casos envolvendo pressão do cliente para a 

adoção de uma posição de reporte tributário agressiva, uma questão que tem sido identificada 

como o problema ético e moral mais difícil enfrentado pelo contadores tributários. O 

Escalonamento Multidimensional Ético (Multidimensional Ethics Scale – MES) foi usado 

para mensurar a extensão em que um comportamento hipotético era consistente com cinco 

filosofias éticas (eqüidade moral, contratualismo, utilitarismo, relativismo e egoísmo). 

Respostas de uma amostra de 67 profissionais suportaram a existência de todas as dimensões 

do MES, exceto o egoísmo. Regressões de julgamentos éticos e intenções comportamentais 

com as dimensões do MES indicam que as decisões éticas são mais fortemente influenciadas 
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pela dimensão da eqüidade moral, seguida pelo contratualismo. Em contraste, o utilitarismo e 

o relativismo foram somente relacionados a eles em instâncias isoladas. 

 

Davis et al. (2003, p. 39) analisaram, em estudo teórico-analítico, os efeitos das normas 

sociais e da coação na dinâmica da obediência tributária. Especificamente, eles 

desenvolveram dois modelos para avaliar o movimento entre classes de contribuintes 

obedientes e não-obedientes. A análise sugere que o efeito da mudança nos níveis de coação 

sobre a obediência depende da população de contribuintes ser inicialmente obediente ou não-

obediente. Populações obedientes são sensíveis a mudanças nas políticas de coação até elas se 

tornarem suficientemente frouxas, quando se observa uma súbita mudança no equilíbrio para 

muito altos níveis de obediência. Depois dos contribuintes mudarem de obedientes para não-

obedientes, ou vice-versa, os modelos predizem que o retorno à política de coação prévia não 

causa o retorno dos contribuintes ao estado anterior. No conjunto, os resultados ajudam a 

explicar porque a obediência do contribuinte varia no tempo e nas regiões geográficas, mesmo 

sob similares regimes de coação. 

 

Erard e Feisntein (1994, p. 1) realizaram pesquisa teórica analítica onde delinearam um 

modelo teórico do jogo da obediência tributária que inclui contribuintes honestos e os 

potencialmente desonestos. Eles mostraram que incluir contribuintes honestos altera 

significativamente o modelo, levando a uma grande melhora nas predições empíricas e de 

alguma forma novas e diferentes implicações políticas. A proposta dos autores foi desafiar o 

que eles acreditavam ser uma visão amplamente estabelecida: que contribuintes honestos, 

apesar de poderem existir, não influenciam significativamente a maioria dos aspectos dos 

sistemas de obediência tributária, incluindo a formulação de políticas.  
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Feinstein (1991, p. 14) publicou artigo onde apresenta uma pesquisa teórico-empírica, com 

desenvolvimento de modelo analítico e teste com dados de arquivo, contendo uma análise da 

evasão de imposto de renda e sua detecção baseada nos dados individuais extraídos do 

Programa de Mensuração da Obediência dos Contribuintes da IRS (TCMP) relativos ao 

período 1982 a 1985. Ele especifica um modelo consistindo de duas equações: a primeira 

mede a extensão da evasão; a segunda, a fração de evasão detectada. A análise empírica 

explora os efeitos da renda, da alíquota marginal e de várias características socioeconômicas 

dos contribuintes no comportamento evasivo, e é avaliada a variabilidade nas taxas de 

detecção dentre os examinadores da IRS. Finalmente, ele usa os resultados empíricos para 

construir novas estimativas da evasão de imposto de renda, sendo que essas estimativas 

ficaram muito próximas daquelas previamente feitas pela IRS. 

 

Follmann (2001, p. 60-62), por sua vez, procedeu a pesquisa teórico-empírica aplicando 

metodologia empírico-arquival para analisar a realidade brasileira. Foram encontrados 

resultados díspares, se comparados com a teoria. A variável renda mostrou-se efetiva na tarefa 

de aumentar o montante de imposto de renda arrecadado. A multa total e o número de 

multados conduzem a resultados distintos. Enquanto que o aumento da multa aumenta o 

montante arrecadado, o número total de multados acaba por influenciar negativamente o 

mesmo, conduzindo para uma diminuição do nível de renda declarado e um aumento da 

evasão. Conclui que os contribuintes brasileiros agem de acordo com o sistema de incentivos 

e com os preceitos sociais, constituindo, estes, os argumentos mais fortes para a explicação 

dos níveis de ineficiência verificados na arrecadação do imposto de renda. 

 

Aproveitando um pouco mais o trabalho de Follmann (2001, p. 61-61) para falar da realidade 

brasileira posta sob análise em seu trabalho, foi constatado que o aparato tributário brasileiro é 
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composto por leis e normas de fácil descumprimento, por um sistema judiciário 

condescendente e por uma administração fiscal quase que inerte. A percepção com relação ao 

risco pode ser caracterizada, por exemplo, por um baixo índice de funcionários da 

administração tributária por 1000 habitantes: 0,13; esse índice permitiria a auditoria de 4,89% 

dos contribuintes do IRPJ e de 0,37% dos contribuintes do IRPF, ambos para 1995. Esses 

números promovem uma percepção do risco virtualmente nula. As contestações judiciais ao 

cumprimento das obrigações tributárias constituem outra forma de diminuição de recursos. A 

morosidade no julgamento das matérias fiscais interrompe o procedimento de arrecadação e 

posterga o pagamento dos impostos. A Secretaria da Receita Federal, utilizando dados 

referentes à CPMF, tentando estimar a amplitude da evasão fiscal, chegou ao resultado de que 

algo em torno de 34% dos pagamentos potencialmente tributáveis não eram capturados pelo 

sistema. As estruturas fiscal e administrativa, portanto, deixam transparecer os estímulos à 

evasão voluntária e deliberada por parte dos contribuintes. Levando-se em consideração as 

condições necessárias para a evasão ocorrer e o insuficiente nível de execução verificado, 

pode-se dizer que o contribuinte maximiza sua função utilidade evadindo.  

 

Forest e Steven (2002, p. 75) questionam, em pesquisa teórico-empírica com dados de 

arquivo, se um sistema tributário americano simplificado poderia atuar como um eficaz 

inibidor da evasão tributária individual. A intimidação do contribuinte é usualmente 

perseguida através de métodos alternativos que criam medo, por exemplo, aumentando a 

probabilidade de auditoria. Em contraste, este artigo analisa se um sistema tributário simples 

cria conforto e encoraja a obediência. Usando dados do Taxpayer Opinion Survey de 1980, os 

autores procuraram estimar um modelo empírico que explorasse as conexões entre as 

percepções do contribuinte quanto à complexidade e à injustiça do sistema tributário e a 

desobediência. Os resultados sugerem que simplificar o sistema tributário pode não ser um 
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eficaz inibidor da evasão porque os contribuintes não necessariamente consideram um sistema 

tributário complexo injusto. 

 

Halperin e Tzur (1990, p. 179) afirmam que, nos EUA, as penalidades para a evasão do 

imposto de renda e os níveis de auditoria das declarações dos contribuintes são notavelmente 

baixos. Esse fenômeno existe apesar da extensa literatura que sugere que altos níveis de 

auditoria e penalidades podem reduzir a evasão. Os autores, em artigo teórico-analítico, 

constróem um modelo e apresentam três exemplos numéricos para explicar esse fenômeno. 

Os resultados sugerem que baixas penalidades e níveis de auditoria existem devido ao peso 

político que os evasores têm junto aos legisladores e autoridades, e que um grande número de 

evasores, por si só, não é suficiente para explicar o fenômeno. Eles mostram que, à medida 

que os evasores crescem em importância política, as penalidades e o nível de auditoria 

decrescem e as alíquotas aumentam. 

 

Kamdar (1995, p. 278) realiza estudo teórico-empírico com dados de arquivo relativos às  

declarações individuais de renda auditadas durante 1971 nos EUA para reexaminar os 

determinantes da obediência tributária. Os dados da IRS têm consistentemente revelado 

diferenças marcantes na proporção de reporte voluntário dentre os diversos tipos de renda, e 

que podem ser derivadas de diferentes exigências de reporte de informação. Por isso, 

equações separadas de obediência são estimadas para rendas sujeitas a informação de terceiras 

partes e para as demais. Os resultados mostram que informações de terceiras partes são um 

eficaz inibidor da desobediência, mas lança dúvidas sobre a presunção de que menores 

alíquotas marginais de imposto levam a uma maior obediência. 
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Phillips e Sansing (1998, p. 1-2) desenvolvem modelo analítico para explicar os efeitos da 

proibição de honorários contingenciais para serviços de preparação de declarações de renda, 

determinada pela IRS em 1994, sob o argumento de que isso levaria a um aumento na 

desobediência tributária. O artigo apresenta um modelo principal-agente no qual o 

contribuinte contrata um prático tributário para tentar resolver incerteza da legislação 

tributária. O contrato ótimo fornece incentivos para o prático fazer pesquisa e escolher a 

posição de reporte que o contribuinte prefere. A análise do modelo mostra que a proibição de 

honorários contingenciais eleva o honorário esperado do prático e, assim, permite ao prático 

ganhar rents tanto do contribuinte agressivo quanto do conservador. Adicionalmente, os 

autores mostram que a proibição de honorários contingenciais fornece maior benefício para os 

práticos de maior qualidade; ou seja, o montante desse aumento cresce na proporção da 

qualidade do prático. Em contraste com a posição da IRS, os resultados são no sentido de que 

a desobediência diminui quando honorários contingenciais são permitidos. 

 

Reckers et al. (1994, p. 825) realizaram experimento com o fim de examinar influência de 

crenças éticas nas decisões de obediência tributária. Os resultados indicam que as questões 

éticas tributárias são altamente significativas nas decisões de evasão e podem ser uma variável 

ignorada nos modelos de tomada de decisões. Quando a evasão tributária é vista como uma 

questão moral, indivíduos são menos propensos a evadirem tributos independentemente de 

terem saldo de imposto a pagar ou a restituir. Por outro lado, indivíduos que não vêem a 

evasão tributária como uma questão ética são afetados por esse fator, sendo a propensão a 

evadir maior dentre os indivíduos que têm saldo de imposto a pagar. 

 

Syed e Kalirajan (2000, p. 210) realizaram pesquisa empírica com dados de arquivo com o 

objetivo de examinar se o contribuinte está reportando um lucro consistente com seu 
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desempenho, particularmente comparado a outros contribuintes da amostra. Isso pode ser 

obtido pela lucratividade benchmarking, que é o objetivo do estudo. Uma função de fronteira 

da produção foi estimada usando dados das declarações de 1996-1997 da Australian Taxation 

Office’s (ATO) relativos a 4.801 contribuintes de grande porte (renda acima de 10 milhões de 

dólares) no segmento da indústria de serviços. Assim, o potencial lucro (renda tributável) para 

cada firma foi calculado usando coeficientes de fronteira de lucro estimado. A razão entre o 

lucro atual e o potencial fornece uma medida de eficiência individual ou obediência tributária 

da firma.  

 

Zheng (2002, p. 155) desenvolve um modelo da teoria dos jogos e analisa as decisões do 

contribuinte no reporte financeiro e tributário da renda e a estratégia de auditoria da 

autoridade tributária. A partir de seu modelo, o autor concluiu que: (a) a autoridade é mais 

provável de auditar contribuintes que reportam altos lucros contábeis mas baixo lucro 

tributável do que aqueles que não reportam diferenças; (b) a autoridade é mais provável de 

auditar contribuintes que reportam baixa renda tributável e baixa renda contábil se eles têm 

baixo reporte financeiro de custos do que se eles tivessem altos custos; (c) o grau de conexão 

entre a verdadeira renda tributável e a verdadeira renda financeira afeta as estratégias de 

reporte do contribuinte. 

 

Muitos outros estudos, de naturezas diversas, podem ser referidos, tais como as pesquisas 

teórico-empíricas com dados de arquivo de Dubin et al. (1987), de Dubin e Wilde (1988), de 

Dubin et al. (1990) e de Erekson e Sullivan (1988), que utilizam dados da IRS para 

dimensionar e explicar o problema da evasão tributária. Lang et al. (1997), por sua vez, 

utilizam dados do fisco alemão para estimar as perdas de arrecadação decorrentes da evasão 

tributária. Lopes-Laborda e Rodrigo (2003) tentam avaliar o impacto da anistia concedida na 
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Espanha em 1991 na arrecadação e, a partir daí, os efeitos sobre a obediência tributária no 

longo prazo. Poterba (1987) analisa os efeitos da alíquota marginal de imposto sobre a renda 

decorrente de ganhos de capital nos EUA. 

 

Na seara dos experimentos, podem ser referidos os trabalhos de Cloyd e Spilker (1999), que 

examinam a orientação dos consultores tributários diante das demandas dos contribuintes, que 

tendem a ser no sentido desejado por estes. Fallan (1999) estuda a influência do sexo do 

contribuinte na obediência tributária. Ghosh e Crain (1995) procuram compreender como 

atitudes em relação ao risco e padrões éticos afetam o comportamento de desobediência 

tributária. King e Sheffrin (2002) investigam como a percepção da iniqüidade do sistema 

tributário afeta a obediência. 

 

Na linha dos estudos teóricos analíticos, vários outros trabalhos que desenvolvem aspectos do 

modelo clássico de Allingham e Sandmo (1972) podem ser referidos: Cowell (1990), Lee 

(2001), Linster (1997), Yaniv (1995, 1999). Além disso, há outras pesquisas que analisam o 

problema da evasão sob o prisma da teoria dos jogos, tais como os de Rhoades (1999) e 

Sansing (1993).  

 

Ainda com relação a pesquisas teórico-empíricas, merecem referência alguns trabalhos que 

empregaram a metodologia de pesquisa de opinião, mais especificamente com a técnica 

survey: Grasso e Kaplan (1998) reportam os resultados obtidos a partir de um survey realizado 

junto a estudantes de Contabilidade Tributária com o intuito de avaliar a influência de padrões 

éticos e morais no tratamento de questões tributárias tanto pessoais como dos clientes. Hume 

et al. (1999) testam se as normas sobre responsabilidade na prática tributária, emitidas pelo 

CPA nos EUA, provêem efetivamente um guia e são observadas pelos contadores. Larkins et 
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al. (1997) analisam a influência de padrões éticos de consultores tributários na orientação de 

seus clientes e na apuração de tributos. 

 

Por fim, estudos com abordagem normativa também são comuns em matéria de evasão 

tributária. Brand (1996) emite opiniões e propõe soluções para problemas de política tributária 

com o intuito de reduzir a evasão. Deninson e Eger (2000) discutem a vulnerabilidade do 

imposto sobre combustíveis nos EUA e propõem estratégias para minimizar a evasão. Dicicco 

(2002) desenvolve trabalho no qual sugere que a intensificação do planejamento tributário 

altamente sofisticado tem sido a principal razão para o declínio da arrecadação do imposto de 

renda em relação ao PIB nos EUA. Kachelmeier (1996) analisa e compara estudos 

experimentais sobre obediência tributária de outros autores. Marshall et al. (1997) analisam a 

experiência da Austrália na implantação da auto-apuração do imposto devido com o intuito de 

subsidiar a implantação de tal sistema no Reino Unido. Mueller (1972) analisa e opina sobre 

as razões da desobediência tributária dos pequenos empresários, relacionando-a à falta de 

conhecimento do sistema tributário e ao despreparo dos profissionais que apuram os tributos. 

Tanzi e Shome (1993) fazem levantamento das fontes de evasão tributária e relatam como 

economistas têm tentado fornecer uma teoria para explicar essa evasão. Cuccia (1994) e 

Hasseldine e Zhuhong (1999) desenvolvem ampla pesquisa bibliográfica, discutem 

criticamente os modelos e mostram o estado da pesquisa sobre evasão tributária à época da 

elaboração de seus estudos. 

 

Com as definições iniciais sobre essa temática e com os estudos referenciados sobre a mesma, 

a título de ilustração, espera-se ter atingido o objetivo de permitir uma visão clara e distinta da 

pesquisa sobre evasão tributária. A seguir, é abordada a pesquisa sobe auditoria e gestão 

tributária. 
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4.3 Auditoria e gestão tributária pública 

 

A pesquisa relativa à área de auditoria e gestão tributária pública é formada de estudos que 

têm como foco principal municiar o gestor público na tomada de decisões quanto a aspectos 

de estruturação da arrecadação e fiscalização tributária, propor critérios para a seleção de 

contribuintes para auditoria, levantar problemas que levam à perda de arrecadação e propor 

soluções para os mesmos. São comuns, aqui, estudos teórico-empíricos com dados de arquivo 

que buscam identificar critérios ótimos de seleção de contribuintes para auditoria. A nota 

comum nos estudos dessa área é a busca de soluções para problemas tipicamente operacionais 

do gestor público fazendário. A título de ilustração, seguem-se alguns trabalhos relativos a 

esse campo da pesquisa tributária. 

 

Abreu (2004, p. 1) analisa os fundamentos da tributação e demonstra porque o moderno 

imposto sobre o valor adicionado (IVA) é a melhor alternativa para países em 

desenvolvimento, sendo uma boa opção também para países pobres e ricos. Segundo ele, o 

IVA é um instrumento poderoso de mobilização de receitas. O autor descreve aspectos da 

gestão desse imposto, bem como discorre sobre as mais variadas alternativas de configuração 

do mesmo, suas vantagens e desvantagens. 

 

Auerbach e Bradford (2004, p. 957) destacam que a grande flexibilidade dos arranjos 

financeiros tem devastado a arrecadação do imposto de renda. Os problemas surgem em 

conexão com o tratamento de transações financeiras e comerciais geralmente englobadas sob 

o título de “rendas de capital”. Transações com similares efeitos econômicos sujeitam-se a 
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regras fiscais que diferem com respeito à periodicidade e à alíquota do tributo, essencialmente 

provendo os contribuintes com oportunidades de elegerem a tributação mais favorável para 

cada ativo. Essa inconsistência também facilita a construção de posições de compensação de 

arbitragem que envolvem pouca atividade econômica líquida, mas que pode ser usada para 

reduzir obrigações fiscais relativas à renda de outro contribuinte, sem relação com as fontes. 

Essa conseqüência disfuncional aparece de várias formas, incluindo a conversão de renda 

ordinária em ganhos de capital, o diferimento do ganho de capital por indivíduos e a 

publicidade recente de agressiva busca de vantagens fiscais por corporações. Nesse estudo 

teórico-analítico, os autores mostram a única forma que deve ser adotada por um sistema 

tributário baseado inteiramente na realização contábil para implementar uma tributação 

uniforme do capital ou, equivalentemente, uma tributação uniforme da riqueza. Esse sistema 

combina elementos de um imposto de renda baseado no princípio da competência e na 

tradicional tributação do fluxo de caixa, enquanto que ainda impõe uma carga tributária sobre 

a renda de capital marginal. Assim como a tributação tradicional do fluxo de caixa, esse 

sistema pode ser integrado com uma tributação da renda do trabalho. 

 

Chan e Chow (1997, p. 83-101) levaram a efeito pesquisa teórico-empírica com dados de 

arquivo com o objetivo de investigar como as autoridades fiscais chinesas implementaram a 

legislação do preço de transferência. Para isso, foram coletados oitenta e um casos de 

auditorias fiscais sobre preço de transferência, relativos a 1992 e 1993. A análise indicou que 

as auditorias fiscais sobre preço de transferência são confinadas principalmente a 

investimentos de pequeno e médio portes, companhias de baixa tecnologia e transferências de 

bens tangíveis, e tendo como foco certas nacionalidades e formas de investimentos 

estrangeiros. As autoridades focam mais nos resultados do que nos preços, e freqüentemente 

usam método de lucros comparáveis para ajustar a renda. O diferencial de imposto não parece 
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ser o mais importante indutor de manipulações de preços de transferência. Os autores 

constataram que outros fatores, tais como troca de controle estrangeiro e risco de 

desvalorização da moeda local, podem desenvolver um papel mais proeminente na decisão de 

auditoria pelo fisco. A análise também revela que a forma de investimento é um importante 

fator na auditoria do preço de transferência pelas autoridades. 

 

Clark et al. (2004, p. 69-70) realizaram experimento para testar esquemas de auditoria não-

randômica. Segundo eles, regras condicionais de auditoria são delineadas para obter 

obediência com menos inspeções do que a exigida pela auditoria aleatória. O fisco seleciona 

indivíduos e grupos de contribuintes para auditoria; a indicação para compor o grupo 

selecionado no futuro é condicional aos resultados correntes de auditoria. Os autores 

conduziram um experimento para comparar dois esquemas específicos – Harrington’s Past-

Compliance Targeting (PCT) e Friesen’s Optimal Targeting (OT) – com a auditoria 

randômica. Eles encontraram uma fronteira de possibilidade de produção entre obediência e 

minimização das inspeções. O esquema OT gera as mais baixas taxas de inspeção como 

predito, mas a auditoria randômica gera a mais alta obediência, enquanto que no esquema 

PCT a obediência é intermediária. 

 

Das-Gupta e Gang (2000, p. 177) desenvolveram modelo analítico e o testaram por meio de  

metodologia empírico-arquival com o intuito de propor um método para avaliação do impacto 

das mudanças na estrutura de impostos na arrecadação tributária. A técnica consiste em 

decompor a diferença entre a renda real e a renda potencial em componentes atribuíveis a 

mudanças: (1) na estrutura de alíquotas de impostos; (2) nas deduções; e (3) na evasão 

tributária. Os resultados indicam que, para o episódio examinado da reforma tributária na 

Índia, existiram ganhos iniciais que poderiam não se sustentar ao longo do tempo. A 
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magnitude dos ganhos oriundos da reforma foram limitados e falharam significativamente em 

diminuir as perdas decorrentes da evasão de tributos. 

 

Dias Filho (2003, p. 12) desenvolveu tese de doutoramento com os seguintes objetivos:  

A) Apresentar um modelo de gerenciamento de riscos decorrentes de assimetria de 

informações entre fisco e contribuinte, visando à otimização de decisões relativas à 

captação de receitas tributárias.  

B) Identificar mecanismos de governança que facilitem a legitimação social das instituições 

tributárias e a consolidação da cidadania fiscal. Nesse aspecto, busca-se uma maior 

aproximação entre fisco e sociedade para que os cidadãos desenvolvam atitudes 

favoráveis aos objetivos da Administração Tributária. 

C) Fornecer elementos para a construção de um benchmarking na gestão tributária, 

identificando princípios que ajudem a minimizar a distância entre as receitas efetiva e 

potencial, segundo orientação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

O estudo revelou que a administração tributária pode beneficiar-se do modelo logístico em 

muitas situações. Entre as mais freqüentes, destaca-se a necessidade de estimar o risco de um 

contribuinte se tornar inadimplente ou de incorrer em atrasos em função de certos fatores, tais 

como: capacidade de pagamento, tempo de atividade, segmento econômico a que pertence, 

conjuntura político-econômica, histórico fiscal, relação com fornecedores de capitais etc. 

(DIAS FILHO, 2003, p. 240). 

 

Erekson e Sullivan (1988, p. 175) desenvolvem e estimam um modelo econômico de padrões 

de retorno tributário da auditoria realizada pela IRS. Os resultados empíricos usando um 

conjunto de dados fornecidos pela IRS são interpretados com base nas metas da instituição 
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quanto a coação, justiça e maximização da renda. Os autores concluem que a IRS aloca 

racionalmente recursos de auditoria para perseguir seus objetivos. Especial atenção colocada 

nos contribuintes da economia informal e na classe de renda de negócios suporta tal 

expectativa. Existe possivelmente também uma atenção a aspectos de justiça tributária, apesar 

de ser difícil avaliar os resultados nesse aspecto a nível agregado de dados. 

 

Franzoni (1998, p. 365), em estudo teórico-analítico, desenvolve uma estrutura para a análise 

de um ambiente de esforço tributário onde auditores independentes são designados para 

atestarem as declarações de contribuintes. O equilíbrio de mercado para esse tipo de serviço é 

caracterizado, assim como os comportamentos ótimos de contribuintes e auditores. O artigo 

identifica as condições sob as quais a introdução de um sistema obrigatório de auditoria é 

provavelmente desejável. O autor aplica a teoria dos jogos para analisar os interesses das 

partes envolvidas.  

 

Aproveitando a referência à teoria dos jogos, alguns esclarecimentos e ilações aplicáveis à 

área tributária podem ser processados neste momento, embora não seja objetivo do presente 

trabalho aprofundar discussões de teoria dessa magnitude. Mas dada a relevância que essa 

abordagem vem obtendo em vários aspectos das relações entre os agentes econômicos, julga-

se pertinente a inserção desses comentários. A teoria dos jogos é o estudo das ações 

estratégicas integradas entre tomadores de decisões interdependentes, e foi desenvolvida pelo 

matemático John von Neumann e o economista Oskar Morgentern, em 1944, através da obra 

Theory of Games and Economic Behavior. Jogo é uma situação em que os jogadores 

(participantes) tomam decisões estratégicas, ou seja, decisões que levam em consideração as 

atitudes e respostas dos outros. Decisões estratégicas resultam em retornos (payoffs) para os 

jogadores: resultados que acarretam recompensas ou benefícios. Exemplos de jogos incluem 
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empresas que competem ao estabelecerem preços ou um grupo de consumidores competindo 

no oferecimento de lances para arrematar uma obra de arte em um leilão. 

 

O objetivo crucial da teoria dos jogos é determinar a estratégia ótima para cada jogador. 

Estratégia é uma regra ou plano de ação para o jogo. Um exemplo de estratégia para uma 

empresa em relação à concorrência seria manter o preço alto enquanto os concorrentes 

fizerem o mesmo, mas, caso um deles reduza o seu preço, baixá-lo ainda mais. A estratégia 

ótima para um jogador é aquela que maximiza seu payoff esperado. 

 

Os jogos podem ser divididos em cooperativos e não-cooperativos. O primeiro permite aos 

jogadores acertar acordos e eles podem formar alianças; no segundo, isso não é permitido. 

Um exemplo clássico da teoria dos jogos é o do dilema dos prisioneiros, da espécie de jogo 

não-cooperativo. Suponha que dois assaltantes, Abie e Charley, suspeitos de um roubo, são 

encarcerados separadamente e não podem comunicar-se. Cada um recebe a informação de que 

se nenhum deles confessar, ambos passarão um ano na prisão. Se apenas um deles confessar e 

auxiliar na prisão do outro, o delator estará livre, enquanto o reticente passará dez anos na 

prisão. Se ambos confessarem, entretanto, serão condenados a passar quatro anos na prisão 

(BYRNS E STONE, 1996, p. 296). A matriz de pagamento dos jogadores consta da Ilustração 

3.  

 

Nesse jogo não-cooperativo, a estratégia dominante para cada jogador é confessar, pois, na 

pior das hipóteses, ficarão quatro anos presos, enquanto que não confessando, poderão ficar 

até dez anos. Pode-se dizer, então, que confessar-confessar é um equilíbrio, neste caso. 
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Charley 

 

 

 

“O Dilema dos Prisioneiros” 

 

Silenciar 

 

Confessar 

 

Silenciar 

 

-1,-1 

 

-10,0 

 

Abie 

  

Confessar 

 

0,-10 

 

-4,-4 

Ilustração 3 – Dilema dos prisioneiros. 
FONTE: BYRNS E STONE, 1996, p. 296. 

 

Pode-se desenvolver um exemplo aplicável à área tributária, ainda que rudimentar, o qual 

chamar-se-á “dilema do sonegador”. Imagine um contribuinte do ICMS que realizou uma 

venda de $ 100,00, e têm as opções de a declarar, e pagar $ 17,00 de imposto, ou não declarar, 

caso em que não pagará absolutamente nada. De outro lado, temos o fisco estadual, que tem 

um custo por auditoria de $ 10,00, e não pode fiscalizar todos os contribuintes; ou seja, como 

a auditoria fiscal é um recurso escasso (não é capaz de atender a toda a demanda por 

fiscalização), há um custo de oportunidade, uma vez que se escolher auditar determinado 

contribuinte estará deixando de o fazer em relação a outro. A multa de ofício, para o caso de 

omissão de receita, é de 100%. Assim, ter-se-ia a matriz de pagamentos constante da 

Ilustração 4. Por certo que o exemplo é  extremamente simplificado e limitado, mas permite 

algumas análises. Para o fisco estadual, realizar a auditoria é a melhor estratégia, pois sempre 

haverá um retorno, mas isso não é possível em relação a todos os contribuintes. Para o 

contribuinte, o somatório dos pagamentos são equivalentes nas estratégias de declarar e não 

declarar, dado o elevado percentual de multa.  
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Não Declarar 

 

Auditar 

 

+7,-17 
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Não Auditar 
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Ilustração 4 – Dilema do sonegador. 
 

 
Diante disso, a decisão do contribuinte dependerá da percepção do risco de ser auditado, 

enquanto que para o fisco estadual a escolha da estratégia estará, possivelmente, ligada à 

percepção da probabilidade de encontrar fraudes, bem como no porte das operações do 

contribuinte. Ressalte-se que outras estratégias poderiam ser adicionadas à matriz, tais como 

aquelas relacionadas a declarar parcialmente os valores (por exemplo, a vulgarmente chamada 

“meia-nota”). 

Retornando à referência a pesquisas sobre auditoria e gestão tributária pública, Ho e Lau 

(1999, p. 61) elaboraram artigo de caráter crítico-opinativo onde examinam o sistema de 

auditoria tributária em Hong Kong. O sistema de apuração de imposto confia na total 

cooperação dos contribuintes na evidenciação de sua renda tributável honesta e correta. Para 

encorajar a obediência tributária, a Inland Revenue Department (IRD) instituiu, em junho de 

1991, um sistema de auditoria tributária, comumente conhecido como Auditoria de Campo 

(Field Audit). Esse sistema autoriza o staff da IRD a conduzir auditorias das declarações dos 

contribuintes através da verificação de informação nos registros contábeis e documentos e 

fazendo visitas de campo aos contribuintes. A operação desse sistema fornece um efeito 

multiplicador moral junto aos contribuintes, dando às atividades da IRD maior visibilidade, o 

que encoraja a declaração mais acurada. Os autores discutem os resultados desse sistema 
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desde a sua inserção, descrevem o processo de seleção e procedimentos de auditoria de 

campo, a analisam futuras expectativas do sistema e seu impacto na sistemática de tributação 

de Hong Kong. 

 

Melumad (1989, p. 140) desenvolveu pesquisa teórica com metodologia analítica focando no 

problema do governo de delineamento das estratégias de auditoria para deter a evasão 

tributária. O autor estuda o valor da delegação de autoridade sobre a política de auditoria 

tributária, resultante da incompletude dos contratos, e mostra que um nível de bem-estar pode 

ser obtido pela delegação de autoridade sobre a política de auditoria para um gestor. Para este, 

é oferecido um simples esquema de incentivo baseado somente nas variáveis agregadas que 

são publicamente observáveis. Em contraste, se o governo retém autoridade, o mesmo nível 

de bem-estar não é atingido. Assim, apesar de compartilhar uma informação básica comum, a 

delegação pode desempenhar melhor do que arranjos centralizados na presença de contratos 

incompletos. O autor chama a atenção para uma interessante característica dessas hierarquias: 

é que o principal (no caso, o governo) freqüentemente estabelece incentivos para os gestores 

no nível intermediário que divergem substancialmente de suas próprias preferências. Por 

exemplo, autoridades tributárias freqüentemente estabelecem objetivos (tais como 

maximização da arrecadação) que são menores do que as preocupações do governo com o 

bem-estar social. 

 

Mischler (1999, p. 55), em artigo crítico-opinativo, refere que, devido à situação da economia 

japonesa – onde foram realizados cortes de tributos recentes e mudanças de lideranças 

políticas feitas pelo Partido Democrático Liberal –  houve uma onda de auditorias tributárias 

no Japão desde o final de 1998. O foco específico foi sobre compensações de companhias 

offshores e os benefícios pagos a americanos e outros cidadãos não japoneses que trabalham 
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para filiais e subsidiárias de corporações multinacionais japonesas. Durante vários anos, a 

National Tax Agency (NTA) tem aumentado significativamente o escrutínio de executivos 

residindo no Japão. O autor discute o processo de auditoria por si mesmo, áreas específicas 

comumente escrutinadas, e maneiras de prevenir problemas nesse processo. 

 

Murray (1995, p. 515-516) desenvolveu estudo teórico-empírico com dados de arquivo que 

explora a questão da seleção de auditoria do imposto sobre vendas, o reporte a menor de 

vendas e a conseqüente evasão do imposto devido pelas firmas nos EUA. A análise baseia-se 

em técnicas de estimação de seleção de amostra para identificação de regras de seleção de 

auditoria e dos determinantes do reporte a menor de vendas tributadas. Os resultados 

suportam a visão de que os contribuintes são escolhidos para auditoria não-aleatoriamente. A 

análise provê também forte evidência de que as oportunidades de reporte a menor do 

contribuinte são correlacionadas com o comportamento observado das firmas. A proposta do 

artigo é prover critérios mais específicos sobre a sistemática de seleção de auditoria do 

imposto sobre vendas e sobre os determinantes do reporte a menor de vendas. Uma ilustração 

de procedimento é fornecido usando dados do Estado do Tenessee. 

 

Pentland e Carlile (1996, p. 269) elaboram artigo que examina a prática da auditoria na IRS. 

Usando dados de 142 entrevistas com agentes fiscais em quatro regiões geográficas 

diferentes, os autores analisam o processo de auditoria como um exemplo de um “jogo de 

expressão” em que o contribuinte tenta manter uma imagem de honesto, cidadão cumpridor 

das normas e o agente fiscal tenta manter-se como justo, como profissional competente que 

está apenas fazendo seu trabalho. Jogos de expressão são um tipo genérico de interação 

estratégica em que os participantes tentam administrar as impressões que os outros têm deles 

e de sua credibilidade. Enquanto certos aspectos de um jogo de expressão poderiam ser 
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reduzidos a um jogo dinâmico formal com assimetria de informação, a perspectiva 

sociológica sobre a interação da auditoria procura preservar a complexidade dos movimentos 

e motivações que dirigem a interação. Assim como os modelos da teoria dos jogos, a 

perspectiva atrai a atenção para o prático, relacionado ao conhecimento exigido para realizar o 

trabalho de auditoria, assim como aos aspectos sócio-emocionais da interação. Os autores 

usam essa estrutura para ajudar a entender os limites da objetividade, formalização e 

tecnologia no trabalho que envolve interações estratégicas deste tipo. 

 

Poapongsakorn et al. (2000, p. 63-64) investigam, em estudo teórico-analítico, se mais 

recursos devem ser devotados ao programa de fiscalização tributária tailandês que, 

inicialmente, visou pequenas empresas. Eles mostraram que o critério apropriado para 

determinar se mais recursos deveriam ser devotados é se o custo marginal das descobertas 

obtidas através do processo de fiscalização tributária adicional é menor do que o custo 

marginal dos fundos obtidos através de elevação das alíquotas de imposto. No cenário básico 

do caso, o custo marginal das descobertas excede a estimativa para o custo marginal dos 

fundos obtidos pela elevação na tributação dos salários. O artigo contribui para a literatura 

mostrando como o programa de fiscalização tributária pode ser avaliado em uma estrutura de 

custo-benefício. 

 

Press (1995, p. 357), em estudo teórico-analítico, partindo do princípio de que o fisco objetiva 

maximizar a arrecadação, trata do problema de como ele deve avaliar a renda dos 

contribuintes para fins de seleção de amostra para auditoria. Somente uma fração das 

transações são examinadas em uma amostra de auditoria porque elas existem em grande 

número e não seria justificável, sob o ponto de vista da relação custo-benefício, examinar 

todas elas. Em uma amostra para auditoria, um inevitável erro de estimação é introduzido, e a 
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questão surge com relação a como o erro deve ser estimado. No artigo, o autor centra o foco 

especificamente no erro de amostragem. 

 

Real (2004, p. 1) realiza estudo que apresenta uma proposta de racionalização da 

administração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no Estado do 

Rio Grande do Sul. A partir de uma amostra de casos relativos a processos judiciais de 

inventário onde o ITCD é apurado e cobrado, o autor propõe um método inovador de 

avaliação dos patrimônios transmitidos e sua tributação. O método proposto tem o mérito de 

permitir o enquadramento na faixa de isenção do imposto, quando for o caso, dispensando o 

trâmite convencional, evitando elevados custos e morosidade do processo. 

 

Schroyen (1997, p. 343) estuda, em artigo teórico-analítico, o problema da eficiência de 

Pareto das políticas fiscais quando a oferta de trabalho é elástica e o governo não tem 

informação prévia sobre a renda auferida. A renda oficial é tributada não-linearmente, 

enquanto que renda não-oficial é apenas observável depois de um auditoria custosa, incidindo 

uma penalidade exogeneamente definida. Depois da caracterização da auditoria Pareto 

eficiente e de políticas tributárias, é verificado como essas políticas reagem a mais altas 

exigências governamentais de arrecadação, aumentos na penalidade, e uma forte ambição 

redistributiva. Nos dois últimos cenários, o efeito sobre a tributação marginal e o nível de 

auditoria é mostrado decomposto em efeito sobre a arrecadação e efeito substituição. Um 

exemplo numérico mostra que o efeito substituição é de menor importância, sugerindo que a 

primeira intuição sobre a melhor maneira para o governo lutar contra o aumento de 

oportunidades de evasão – substituindo esforço de auditoria por altas alíquotas marginais de 

imposto – esboça somente parte do contexto. 
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Stella (1993, p. 217) afirma, em artigo teórico crítico-opinativo, que a administração tributária 

ineficaz é um problema crônico em muitos países desenvolvidos. Uma solução radical é a 

terceirização da arrecadação, pelo que o direito de arrecadar certos impostos é licitada para o 

setor privado. Proponentes argumentam que isso minimiza os custos administrativos e resulta 

em mais eficiente arrecadação. Entretanto, segundo o autor, os ganhos pretendidos são 

amplamente ilusórios. Devido ao sistema levar a uma arrecadação que depende do esforço de 

terceiro, o governo teria de gastar consideráveis recursos no monitoramento dos coletores 

privados. Se o abuso do contribuinte é para ser evitado, somente atividades não ambíguas – ou 

seja, as que não exijam interpretação da lei, auditoria e julgamento da autoridade - podem ser 

privatizadas. Segundo o autor, o escopo para privatização de funções centrais da 

administração tributária, portanto, mostra-se limitada. 

 

Walsh (1999, p. 25), em estudo teórico-empírico com dados de arquivo, examina o impacto 

de grandes fusões e incorporações de empresas na arrecadação de impostos nos EUA para os 

anos de 1982 a 1992. Em geral, esse estudo encontrou que essas fusões e incorporações 

produzem uma perda de tributos para o Tesouro mais do que um ganho tributário. A renda da 

operação em geral decresce depois da reorganização societária e diminuem os tributos 

arrecadados. Apesar dos resultados diferirem de outros estudos publicados nessa área, eles 

não são inesperados, sendo que a possibilidade de perdas decorrentes de falência também 

contam muito para explicar a diferença. 

 

Weichenrieder (1996, p. 37-40), em artigo teórico crítico-opinativo, discorre sobre o problema 

da competição internacional entre os países na tributação dos ganhos das corporações, 

analisando a posição da Alemanha em relação aos demais países. Durante os anos 80, esse 

país teve as mais altas alíquotas de imposto para as corporações em relação aos principais 
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países industrializados, o que levou as firmas a deslocarem capitais para outros países, 

especialmente paraísos fiscais. As autoridades fiscais alemãs reagiram à erosão da base 

tributária principalmente em duas linhas de ação. A primeira foi direcionada ao fechamento 

de brechas tributárias. Em 1992 e 1994, regulações adicionais foram introduzidas para 

prevenir o fluxo de saída de capital financeiro de multinacionais para paraísos fiscais 

específicos. Outra medida introduzida foi estreitar os limites de captação de empréstimos por 

subsidiárias de empresas estrangeiras no exterior. O autor conclui sugerindo a necessidade de 

maior harmonização das regras de tributação daquele capital que tem maior facilidade de 

mobilidade dentre os países. 

 

Três estudos sobre a fiscalização do setor coureiro-calçadista no Rio Grande do Sul, relativos 

ao ICMS, podem ser referidos. Aydos (2004, p. 1) propõe instrumentos de análise das firmas 

do setor para o fim de seleção para auditoria tributária. Com o mesmo intuito, Tovo (2004, p. 

1) desenvolve, a partir de uma amostra de empresas, indicadores de sonegação baseados nos 

dados declarados mensalmente e anualmente pelos contribuintes. Barbosa (2004, p. 1), por 

sua vez, propõe medidas de racionalização dos procedimentos para aprovação dos pedidos de 

transferência de créditos de imposto para terceiros. 

 

Antes de encerrar esta subseção, pela sua pertinência ao tema da auditoria e gestão tributária 

pública, alguns comentários merecem ser tecidos a respeito de outro importante 

desenvolvimento teórico e cujo modelo tem sido amplamente aplicado na análise e solução de 

diversos problemas econômicos: a chamada Teoria da Agência. Ela apresenta-se como um 

arcabouço teórico voltado para análise das relações entre participantes de sistemas em que a 

propriedade e a gestão das atividades estão nas mãos de pessoas distintas. O agente é o 
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indivíduo contratado por um principal e tem de atingir os objetivos deste; o principal é o 

indivíduo que contrata o agente para atingir os objetivos definidos por ele mesmo. 

 

Jensen e Meckling (1976) definiram a relação de agência como sendo um contrato sob o qual 

uma ou mais pessoas (principal) contratam outra pessoa (agente) para desempenhar algum 

serviço em seu interesse, o qual envolve a delegação de alguma autoridade para a tomada de 

decisão do primeiro para o segundo. Se ambas as partes da relação são maximizadoras de 

utilidade, existe uma boa razão para acreditar que o agente não atuará sempre nos melhores 

interesses do principal.  

 

Na relação entre Estado e contribuinte, no caso dos tributos lançados por homologação, o 

Estado (principal), visando maximizar sua utilidade, opta por delegar ao contribuinte (agente) 

a tarefa de apurar e recolher o imposto, independentemente de qualquer notificação. Nesse 

modelo de tributação, o Estado pode reduzir seus custos de administração tributária e ganhar 

agilidade na arrecadação. Assim, a preocupação maior do Estado passa a ser o de criar meios 

de compelir o contribuinte a obedecer rigorosamente as normas fiscais. Enquanto isso, o 

contribuinte (agente) recebe a delegação de competência do Estado, e passa a buscar meios de 

minimizar a carga tributária e maximizar sua utilidade, seu bem-estar, uma vez que o 

montante de tributo não recolhido ao Estado propiciar-lhe-á um renda adicional. 

 

Tendo em vista as potenciais perdas a que está sujeito o principal nas relações de agência, 

surge a necessidade para este de adotar medidas de proteção de sua riqueza, ou seja, o 

principal se vê compelido a incorrer em custos de monitoramento e controle do agente, dentre 

os quais se encontra a auditoria. Dessa forma, a teoria econômica da agência fornece a base 

para justificar o surgimento e a existência da auditoria contábil e, igualmente, da tributária. 
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Aliás, fazendo um digressão histórica ao tempo do surgimento da Contabilidade como ramo 

do conhecimento, a própria obra de Luca Pacciolo deixa clara a vocação desta para o controle 

das atividades do administrador. A idéia de débito e crédito, do dever e do haver, tem como 

figuras centrais o administrador e o proprietário do empreendimento. Já aí se podiam 

visualizar a relação de agência e o papel da contabilidade como instrumento de 

monitoramento posto e suportado pelo principal. 

 

A maximização da riqueza do Estado depende do integral cumprimento da legislação 

tributária pelos contribuintes: esta seria a melhor situação possível para o Estado (first best). 

De outra banda, tendo em vista ser da natureza do homem econômico buscar a maximização 

de sua utilidade, ainda que de forma oportunista, e considerando, ainda, o ambiente de 

assimetria informacional (o contribuinte detém maior informação e conhecimento dos fatos 

tributáveis do que o Estado), o contribuinte somente obedecerá a legislação e recolherá 

integralmente os tributos se houver um adequado monitoramento de suas atividades. Dessa 

forma, o Estado (principal) precisa incorrer em custos de monitoramento para assegurar que o 

contribuinte (agente) irá agir conforme determinado pelas normas. Esses custos representam 

uma redução da riqueza do Estado, de bem-estar, e deve-se encontrar o nível mínimo de 

custos que maximize a arrecadação tributária, o que seria a segunda melhor solução (second 

best). 

 

Assim, toda a estrutura administrativa organizada pelo Estado para assegurar a arrecadação 

tributária representa custo de monitoramento e controle dessa relação com o contribuinte, 

dentre os quais se destacam as estruturas de fiscalização e de cobrança dos tributos. A tônica 
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dessa relação está na constante busca da minimização desses custos por parte do Estado e da 

maximização da arrecadação tributária. 

 

Como se viu, por ser um campo mais restrito e não tão explorado pelos pesquisadores, a 

produção científica nessa área não é tão significativa quanto a pesquisa sobre obediência 

tributária. Aliás, alguns dos estudos referidos nesta subseção estão, de alguma forma, 

intimamente relacionados ao tema discutido na subseção anterior. Na subseção seguinte, 

tratar-se-á da pesquisa sobre o impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes. 

 

 

4.4 Impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes 

 

A pesquisa classificada nesta subseção tem por característica principal avaliar como os 

tributos incidentes ou previstos de incidirem numa determinada transação ou evento afetam o 

comportamento do contribuinte. O foco, então, é a decisão individual do contribuinte. É, 

nesse aspecto, semelhante à literatura da obediência tributária; mas esta última refere-se única 

e exclusivamente à decisão de reportar ou não reportar integralmente o fato sujeito à 

tributação ao fisco. Já a decisão analisada aqui abrange todas as demais decisões do 

contribuinte, dentre as quais podem ser destacadas as de: (1) investimentos e 

desinvestimentos; (2) precificação de ativos; (3) endividamento ou estrutura de capital; (4)  

definição do local do empreendimento ou, mesmo, mudança da sede; (5) pagamento de 

dividendos ou escolha de outra forma de remuneração do capital, como juros sobre o capital 

próprio; (6) remuneração do trabalho, se por salário, participação nos lucros, bonificação em 

ações etc. 
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Há que se dar destaque especial, também, às decisões relativas à contabilização de eventos e 

transações, incluindo aí o reporte financeiro, já que existem uma série de normas que 

permitem discricionariedade na escolha de critérios contábeis, enquanto outras impõem uma 

forma determinada de contabilização. Por essa razão, é muito intensa a participação de 

pesquisadores da área contábil nessa categoria da pesquisa tributária e a conseqüente 

publicação dos trabalhos em revistas de Contabilidade.  

 

Tendo em vista a especial atenção dada às decisões de estrutura de capital ou de 

endividamento, objeto central do presente trabalho, essa temática será tratada em subseção 

específica, após aquela referente ao impacto dos tributos nas decisões em geral, que é vista a 

seguir. 

 

 

4.4.1 Impacto dos tributos nas decisões em geral 

A seguir, são arrolados alguns estudos classificados na categoria de pesquisa tratada nesta 

subseção. Ayers et al. (1996, p. 49), por exemplo, afirmam que a decisão quanto à forma 

organizacional está entre uma das mais importantes decisões de negócios. Dentre outras 

possíveis influências, considera-se que as diferenças de tributação das várias formas 

organizacionais sistematicamente afetam essa decisão. Os autores realizaram o estudo com 

base nas opções de organização de negócios nos EUA e a partir de uma amostra de pequenas 

empresas cujos dados referem-se ao período de 1988 e 1989. O estudo revelou que fatores 

não-tributários (como risco do negócio, por exemplo) são importantes considerações na 

seleção da forma organizacional; quanto à importância do fator tributação, o suporte foi 

apenas parcial. 
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Bauman et al. (2001, p. 27) partem de uma amostra de empresas extraída da Revista Fortune 

para examinar a existência de gerenciamento de lucros através de mudanças nos critérios 

permitidos de contabilização de créditos tributários diferidos. O estudo difere de anteriores de 

três maneiras: primeiro, ele é baseado não apenas na análise das demonstrações financeiras, 

mas também das notas explicativas. Segundo, estudos anteriores utilizam a variação líquida 

no valor das contas como proxy do valor da mudança de critério de contabilização, enquanto 

que os autores utilizam o montante reportado na reconciliação da alíquota efetiva. Terceiro, 

pesquisas passadas empregam modelos de regressão cross-sectional para explicar o 

comportamento de gerenciamento de lucros, enquanto que os autores utilizam uma 

abordagem contextual, baseada na identificação de firmas em posição de se engajarem em 

várias formas de gerenciamento de lucros. Os resultados encontrados sugerem que a 

incidência de comportamento amplo de gerenciamento de lucros relatados anteriormente pode 

ser exagerada. A abordagem contextual evidenciou específicas instâncias em que essa prática 

pode se dar. 

 

Chun (2001, p. 433) produziu artigo teórico-analítico onde examina os efeitos da incerteza da 

política tributária norte-americana nas decisões dos contribuintes, dividindo-os em duas 

classes: aqueles de mais alta renda, que têm legado a transmitir a seus herdeiros; e aqueles de 

menor renda, que não têm legado. O artigo busca saber por que pessoas de diferentes classes 

podem reagir diferentemente a expectativas quanto a alíquotas futuras de imposto. A fonte 

dessas diferentes reações pode ser atribuída a diferenças quanto à situação patrimonial para 

fins de transmissão de herança. O autor concluiu que mudanças nas expectativas quanto à 

tributação podem ser melhor absorvidas em uma família de alta renda, devido a seus membros 

realocarem recursos eficientemente em resposta ao que ele chamou de choques estocásticos 

exógenos de alíquotas de imposto. Simulações numéricas demonstraram que o custo de bem-
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estar da incerteza da política tributária para famílias de baixa renda é maior em 45% do que 

para as de alta renda, no caso básico. 

 

Cloyd et al. (2003, p. 87) afirmam que corporações norte-americanas que se estabelecem em 

paraísos fiscais alegam evitarem a incidência futura de imposto de renda e, assim, 

economizam milhões de dólares. Entretanto, devido a essas operações envolverem 

significativos custos não-tributários, a maneira como eles afetam o valor da firma não é 

questão óbvia. A partir de uma amostra de vinte companhias expatriadas, os autores 

analisaram possíveis retornos anormais de suas ações e títulos em torno da data do anúncio da 

intenção da mudança e da data da aprovação pela diretoria. Os autores constataram que cinco 

das vinte firmas expatriadas tiveram significativo retorno negativo no período do anúncio, e 

que somente duas tiveram retorno positivo. As restantes treze firmas não apresentaram reação 

estatisticamente significativa no período do anúncio. De uma maneira geral, os autores não 

detectaram benefícios para os acionistas em função da expatriação da firma. 

 

Collins et al. (1997, p. 68) realizaram estudo empírico-arquival com o objetivo de avaliar se o 

fato de subsidiárias estrangeiras de firmas norte-americanas apresentarem lucro próximo de 

zero pode ser atribuído a manipulação do preço de transferência nas transações com a matriz, 

conforme concluíram estudos anteriores. Para isso, os autores coletaram dados de uma 

amostra de firmas do setor atacadista relativos ao período de 1981 a 1990, utilizando como 

grupo de controle firmas que não possuem subsidiárias no exterior. Os resultados indicaram 

não haver diferenças estatisticamente significativas entre as margens das firmas com e sem 

subsidiárias no exterior, permitindo aos autores concluir pela inexistência de evidências no 

sentido da manipulação de preços de transferências. 
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De Waegenaere et al. (2003, p. 65) desenvolvem estudo analítico com o fim de examinar os 

efeitos da existência de prejuízos fiscais acumulados nos valores contábil e de mercado dos 

ativos da firma. Os prejuízos fiscais acumulados têm um efeito direto no valor de mercado 

porque protege a renda futura contra a tributação, e um efeito direto sobre o valor contábil 

devido ao reconhecimento de um ativo diferido. A falha de não se descontar a valor presente 

esses créditos decorrentes de prejuízos fiscais acumulados causa uma relação entre valor de 

mercado e valor contábil menor do que um. Entretanto, uma assimetria positiva na 

distribuição da renda tributável futura pode causar uma relação superior a um devido ao valor 

de mercado depender do nível médio dos benefícios fiscais futuros, enquanto que o valor 

contábil é baseado na mediana dos benefícios fiscais futuros. 

 

Dunbar e Phillips (2001, p. 35) investigaram os fatores associados com a decisão das firmas 

de terceirizarem (outsource) suas atividades de controle (compliance) e planejamento 

tributário. Os resultados indicaram que os custos de transação relativos à especificidade de 

ativos humanos, tecnologia e economias de escala, juntamente com o status das firmas de 

consultoria com profissionais mais qualificados e recente crescimento, foram fatores que 

ajudaram a explicar a variação na proporção dos gastos com contratação de serviços externos 

no ano de 1997. Em contraste, somente o tamanho da firma e seu crescimento ajudaram a 

explicar a terceirização das atividades de controles tributários (compliance). Finalmente, os 

resultados indicaram que firmas com mais de um foco de planejamento tributário 

terceirizaram maior proporção de suas atividades de planejamento tributário e menor 

proporção de suas atividades de controle tributário. Segundo os autores, esses resultados 

fornecem a primeira evidência empírica relacionada às motivações econômicas por trás da 

terceirização das funções tributárias. 
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Freed e Swenson (1995, p. 873) realizaram estudo teórico-empírico com dados de arquivo no 

qual procuram explicar como as leis que estabelecem regras de Contabilidade Tributária 

corporativas são influenciadas pelas ações de agentes auto-interessados (rent-seeking) em 

uma determinada política econômica. O efeito do processo político americano na legislação 

contábil-tributária é consistente com estudos descritivos anteriores. Os autores aplicam a 

estrutura teórica do rent-seeking (da literatura de Economia Política) para esse processo 

político e testam essa estrutura empiricamente. O artigo propõe também que os gastos do rent-

seeking podem incluir contribuições de campanha de parte dos administradores e diretores das 

firmas. O estudo encontrou que as contribuições para campanhas das firmas para políticos que 

atuam como legisladores de normas tributárias foram positivamente relacionados aos 

benefícios fiscais potenciais de duas mudanças de leis tributárias americanas nos anos 80. As 

alterações da legislação dizem respeito, por exemplo, a regras relativas a depreciação 

acelerada, liberação de créditos fiscais por investimentos e gastos com pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

Kahle e White (2004, p. 1) realizaram experimento objetivando investigar os efeitos do viés 

de confirmação na relação entre o contribuinte e o consultor tributário. Afirmam que muitos 

estudos têm constatado a existência de viés de confirmação no contexto da decisão do 

consultor tributário, sendo que a posição inicial deste a respeito de uma dada questão 

tributária normalmente coincide com a preferência do contribuinte. Os resultados encontrados 

pelos autores foram consistentes com as pesquisas relativas aos auditores, mas inconsistentes 

com a literatura da Psicologia, e indicaram que os profissionais reagem de uma maneira 

oposta às predições do viés de confirmação, particularmente quando a evidência revista é 

contra os desejos do cliente.  
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Lenter et al. (2003, p. 803) oferecem, em artigo crítico-opinativo, um visão geral das questões 

que poderiam surgir com a evidenciação de informações da declaração de renda das 

corporações através do fornecimento de perspectivas contábeis, econômicas e legais. Os 

autores, primeiramente,  mostram-se preocupados com o fato de que a evidenciação total da 

declaração de renda poderia levar as firmas a diluir o conteúdo de informação dessas 

declarações, dificultando a atuação do fisco e, possivelmente, mesmo na forma diluída, 

revelar informação sobre a firma que poderia fornecer uma vantagem competitiva para 

aquelas outras que não são obrigadas a publicar. Por essa razão, os autores não apóiam a 

evidenciação total. Segundo, poderia induzir as firmas a resistirem a estratégias agressivas de 

redução de tributos se elas temerem que a evidenciação disso possa disparar uma resposta 

negativa dos consumidores; se isso provocaria uma resposta negativa dos investidores é 

menos claro, assim como a maior transparência poderia induzir uma competição por redução 

da carga tributária. Finalmente, poderia contribuir para o melhor funcionamento dos mercados 

financeiros se ela jogar novas luzes na informação apresentada nas demonstrações financeiras. 

Enfim, os autores acham a evidenciação limitada suficiente e detalham a sua implementação. 

 

Maydew et al. (1999, p. 117), em artigo teórico-empírico, estimam a magnitude dos custos 

tributários e seu impacto na decisão de alienação de ativos via venda tributada ou via 

desmembramento dos bens da companhia para formar outra (espécie de cisão parcial), livre de 

impostos. Eles investigaram uma amostra de 218 transações de vendas tributáveis e 52 

desmembramentos, e constataram que os custos tributários são substanciais, atingindo a média 

de 8% do valor de mercado dos ativos vendidos, e que a variação cross-sectional nos custos 

tributários tem grande impacto na escolha do método de desinvestimento pelos gestores. Os 

resultados são consistentes com duas explicações: primeiro, gestores são predispostos a 

incorrer em custos tributários evitáveis para ganhar lucros e benefícios. Segundo, os gestores 
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escolhem a venda tributável porque os ganhos adicionais nessa via excedem o custo tributável 

evitável. 

 

Mills (1996, p. 421) inicia seu estudo teórico-empírico afirmando que a legislação tributária 

fornece várias oportunidades para planejamento tributário, e as firmas têm incentivos a serem 

considerados no planejamento do reporte tributário (declaração de imposto de renda), 

incluindo efeitos de reporte financeiro. A autora apresenta resultados preliminares no sentido 

de que os ajustes de auditoria da IRS aumentam de acordo com o excesso de renda contábil 

em relação à renda tributada. Isso é evidência de que firmas incorrem em custos adicionais 

para reportarem maiores lucros contábeis do que lucro tributável. Ela também investiga a 

relação entre custos de observância da legislação tributária e tributos pagos. Resultados 

preliminares indicam que as firmas que gastam mais em pesquisa e planejamento tributário 

reportam menos gastos com tributos. 

 

Mills e Newberry (2001, p. 1) levaram a cabo pesquisa empírico-arquival para investigar as 

diferenças entre valores reportados nas demonstrações financeiras e aqueles reportados para 

fins tributários (book-tax reporting differences) com relação a firmas de capital aberto e de 

capital fechado. Pesquisas anteriores sugerem que os gestores deveriam reportar os lucros de 

conformidade com as normas contábeis para minimizarem os custos tributários. Entretanto, 

isso pode impor também custos não-tributários. Os autores encontraram evidência que as 

firmas de capital aberto geralmente têm maiores custos de reporte financeiro que resultam em 

maiores diferenças entre o lucro contábil e o apurado para fins de tributação. Em adição, os 

autores constataram que mais altos níveis de endividamento impõem maiores custos não-

tributários sobre as firmas de capital fechado ou com maior nível de estresse financeiro. Em 

uma perspectiva de proposição de políticas, os resultados sugerem que as diferenças book-tax 
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podem ser um indicador não muito útil de agressividade tributária de firmas de capital 

fechado devido a elas terem menores incentivos para reportarem a renda em desconformidade 

com as normas contábeis. 

 

Omer e Yetman (2003, p. 57) investigaram a propensão de organizações sem fins lucrativos 

de reportarem lucro tributável próximo de zero para evitar ou mitigar o impacto de resultados 

de atividades não relacionadas com suas finalidades sociais, e quais características específicas 

são associadas com essa propensão. Apesar de a grande parte dos resultados das entidades 

sem fins lucrativos serem livres de imposto, certos resultados não relacionados às suas 

finalidades são sujeitos ao imposto de renda federal e estadual. Os autores encontraram na 

amostra um anormal número de organizações reportando resultado próximo de zero, fazendo-

os concluir no sentido da consistência da hipótese de que essas entidades gerenciam seus 

resultados de forma a evitar a incidência do imposto. 

 

Plesko (2003, p. 201), em pesquisa empírico-arquival, examina a habilidade das medidas de 

alíquota média (ATR) e alíquota marginal (MTR) de imposto baseadas nas demonstrações 

financeiras para capturar os atributos fiscais das firmas. Os resultados sugerem que as 

medidas das alíquotas médias comumente usadas provêem pouco insight sobre o ônus 

tributário legal, e podem introduzir viés dentro da análise da incidência tributária. Proxies 

baseadas nas demonstrações financeiras para MTR, particularmente aquelas baseadas em 

métodos de simulação, têm mostrado melhor desempenho na estimação das alíquotas de 

imposto do ano corrente, apresentando alta correlação com variáveis binárias proxy do status 

tributário. 
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Roberts e Bobek (2004, p. 565) realizam estudo de caso para analisar as atividades políticas 

das corporações durante o desenvolvimento e aprovação do Taxpayer Relief Act de 1997 nos 

EUA. O estudo fornece evidência consistente com a noção de que grandes corporações 

exercem considerável poder durante a formulação de novas regras legais de contabilidade 

tributária. O artigo vê o desenvolvimento de normas de contabilidade tributária nos EUA 

como um processo político, e não técnico ou meramente social. O trabalho empírico fornece 

evidência consistente com perspectivas teóricas no sentido de que pesquisadores contábeis 

devem reconhecer o poder e o conflito e devem questionar concepções pluralistas da 

sociedade quando empreendem pesquisa contábil. 

 

Rupert e Wright (1998, p. 83) examinaram os efeitos da visibilidade da alíquota marginal do 

imposto na tomada de decisões do contribuinte. Segundo eles, os contribuintes necessitam 

conhecer a sua tributação marginal para poderem tomar decisões ótimas. Para isso, os autores 

realizaram um experimento onde foram apresentados aos participantes - 113 contribuintes, 

estudantes de cursos de pós-graduação - uma série de onze períodos nos quais eles deveriam 

tomar decisões de aplicações financeiras, tributadas e não tributadas, com o objetivo de 

maximizar a renda final líquida de impostos. Os resultados indicaram que o aumento da 

visibilidade da estrutura de tributação das opções de investimento incrementou a performance 

na tomada de decisão.  

 

Scholes et al. (2004, p. 2) também abordam o tema em sua consagrada obra sobre estratégia e 

planejamento tributário. Os autores explicam por que e como os impostos afetam as taxas de 

retorno de investimentos em diferentes tipos de ativos e como as regras fiscais afetam as 

decisões das firmas quanto ao financiamento de suas atividades.  
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Seida e Wempe (2000, p. 33), em artigo teórico-empírico, examinam as reações dos 

investidores nos negócios de curto e longo prazos em relação à Tax Reform Act’s de 1986 

(TRA86), que aumentou a tributação dos ganhos de capital. Segundo os autores, a pesquisa 

prévia usando volume negociado para examinar os efeitos dos tributos sobre as decisões de 

negócios dos investidores tem produzido resultados inconsistentes, razão pela qual eles 

utilizam uma métrica que foca na análise da atividade individual de venda dos investidores, já 

que a maioria das vendas de ações por tais investidores são tributáveis. A métrica é construída 

a partir de dados diários de transações que permitem identificar negócios individuais 

iniciados. Contrariamente aos resultados de pesquisas anteriores que examinaram os efeitos 

da TRA86, eles constataram que tanto as reações de curto prazo quanto de longo prazo dos 

investidores individuais foram consistentes com o modelo de negócios que incorpora tributos. 

 

Sillamaa (1999, p. 165) realiza experimento sobre como as pessoas ajustam seus esforços de 

trabalho em resposta a um imposto linear onde o montante tirado fora pela alíquota marginal é 

retornado ao indivíduo como uma lump-sum grant, isto é, onde a renda líquida, deduzido o 

imposto, é zero. A predição da teoria é que o esforço do trabalho deve decrescer na medida 

em que a alíquota aumenta. Trabalho anterior referido pelo autor obteve um resultado 

parcialmente em contradição com essa teoria, enquanto que o experimento relatado por 

Sillamaa (1999) introduz algumas mudanças no seu delineamento e, em contraste, suporta a 

teoria. 

 

Single (1999, p. 17) desenvolve pesquisa utilizando metodologia survey com o intuito de 

investigar a importância de incentivos fiscais na forma de redução de imposto ou isenção 

temporária (tax holidays) na decisão de localização de subsidiárias de multinacionais norte-

americanas. Os autores envolveram no estudo sessenta e seis executivos tributários 
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experientes das principais multinacionais sediadas nos EUA, aos quais foi apresentado um 

caso envolvendo a decisão de localização de uma nova planta para que os mesmos avaliassem 

a importância de todos os fatores relevantes para a dita decisão. Os resultados indicaram que 

os tax holidays são classificados na metade inferior dos vinte e nove fatores considerados. 

Entretanto, quando os tax holidays são relevantes, eles agem como um incentivo para o 

investimento. O fator mais importante considerado quando envolvendo países em 

desenvolvimento foi o relacionado ao risco político. Dentre os fatores tributários, o relativo 

aos tax holidays são importantes, mas quando combinados com outros fatores, ele não 

desempenha papel relevante na decisão. 

 

Thomas et al. (2003, p. 35) examinam a habilidade de créditos fiscais para pesquisa e 

desenvolvimento estimularem os investimentos das corporações nessas atividades, 

considerando, nesse contexto, as diferentes formas de tributação dos dividendos. Segundo os 

autores, muitos países utilizam um sistema de imputação para eliminar a dupla incidência de 

imposto sobre os dividendos. Usando uma amostra internacional de firmas, os autores 

compararam firmas de diferentes regimes tributários quanto aos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Os resultados indicaram que firmas operando em um regime tributário que 

encoraja tanto os gastos com pesquisa e desenvolvimento quanto o pagamento de dividendos 

investem menos na medida em que gastam mais com a distribuição de lucros. Os autores 

concluíram que os efeitos dos benefícios tributários para pesquisa e desenvolvimento 

dependem do nível de comprometimento da firma com o pagamento de dividendos e do 

tratamento tributário dispensado aos lucros distribuídos. 

 

 

4.4.2 Impacto dos tributos nas decisões de estrutura de capital 
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A proposição da irrelevância da alavancagem para o valor da firma em um mercado perfeito e 

sem impostos, por Modigliani e Miller (1958), estabeleceu a base da moderna teoria da 

estrutura de capital ao definir uma heurística passível de adaptação a outras condições. Após, 

com a introdução da possibilidade de dedução tributária dos serviços da dívida, os mesmos 

autores (1963) demonstraram que o valor da firma depende linearmente do seu nível de 

endividamento, indicando que empresas deveriam apresentar o maior grau de alavancagem 

possível (BRITO; LIMA, 2004, p. 6). Desde então, a teoria da estrutura de capital é um dos 

temas mais abordados nas pesquisas em Finanças e Contabilidade. A despeito da quantidade 

de estudos já realizados, uma questão ainda permanece aberta: existe uma estrutura ótima de 

capital? Em caso afirmativo, o que determina essa estrutura (KAYO et al., 2004, p. 1)? 

 

Ross et al. (2000a, p. 362-363), em sua clássica obra sobre administração financeira, afirmam 

que as teorias da estrutura de capital encontram-se dentre as mais elegantes e sofisticadas na 

área de Finanças. Entretanto, as aplicações práticas da teoria não são completamente 

satisfatórias. Não há fórmula exata disponível para avaliar o quociente ótimo entre capital de 

terceiros e capital próprio. Segundo eles, vale a pena considerar as seguintes regularidades ao 

se formular uma política de financiamento para a empresa: 

A) A maioria das empresas tem índices de endividamento baixos. Na verdade, em sua 

maioria, as empresas americanas utilizam menos capital de terceiros do que capital 

próprio.  

B) Alterações de endividamento afetam o valor da empresa, sendo que, quando as empresas 

anunciam um aumento de endividamento, há um grande acréscimo no valor da empresa. 

Quando anunciam uma redução do endividamento, há uma queda no valor da empresa. O 

autor afirma, baseado em evidências empíricas, que variações de endividamento das quais 
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se espera provocarem benefícios fiscais estão associadas a variações de preços de ações 

que são compatíveis com essas expectativas.  

C) Há diferenças de estruturas de capital dentre os setores industriais. Baseado em estudos 

anteriores, os autores afirma que o índice médio de endividamento de empresas da 

indústria farmacêutica foi de 4,8% em 1997, enquanto que em setores como construção 

civil esse índice chegou a 60,2%, sendo que a rentabilidade contábil mostrou-se um fator 

muito importante a explicar a estrutura de capital de empresas americanas e japonesas. 

Quanto mais lucrativa uma empresa, menos capital de terceiros utiliza. Entretanto, as 

empresas que possuem proporções elevadas de ativos intangíveis e muitas oportunidades 

de crescimento tendem a usar menos capital de terceiros. Por exemplo, as empresas que 

despendem muito com propaganda e desenvolvimento empregam menos capital de 

terceiros. Isto pode explicar porque as empresas da indústria farmacêutica utilizam tão 

pouco capital de terceiros. Há alguma evidência, também,  de que as empresas ajustam 

seus índices de endividamento na direção de um índice desejado.  

 
Do ponto de vista teórico, e com base na pesquisa empírica, Ross et al. (2000a, p. 364) 

apresentam quatro fatores importantes na determinação final de um índice desejado de 

endividamento: 

A) Impostos. Se uma empresa tiver (e continuar tendo) lucro tributável, uma utilização mais 

intensa de capital de terceiros reduzirá os impostos pagos por alguns de seus credores. Se 

as alíquotas de IRPJ forem superiores às alíquotas da pessoa física dos credores, criar-se-á 

valor com a utilização de mais capital de terceiros. 

B) Tipos de ativos. Os custos de dificuldades financeiras são elevados, com ou sem a 

ocorrência efetiva de um processo de falência. Os custos de dificuldades financeiras 

dependem dos ativos que a empresa possui. Por exemplo, se uma empresa tiver um 

investimento substancial em terrenos, prédios e outros ativos tangíveis, seus custos de 
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dificuldades financeiras serão menores do que uma empresa com investimentos grandes 

em pesquisa e desenvolvimento, que geralmente possuem um valor menor de revenda; 

portanto, a maior parte de seu valor desaparece quando há dificuldades financeiras. 

C) Grau de incerteza do resultado operacional. As empresas com resultados operacionais 

incertos apresentam elevada probabilidade de dificuldades financeiras, mesmo sem 

dívidas. Portanto, essas empresas financiam-se basicamente com capital próprio. Por 

exemplo, empresas da indústria farmacêutica possuem resultado operacional incerto 

porque ninguém consegue predizer se a pesquisa feita atualmente gerará novos 

medicamentos. Conseqüentemente, essas empresas emitem poucos títulos de dívida. Em 

contrapartida, o resultado operacional das empresas concessionárias de serviços de 

utilidade pública geralmente possui incerteza muito pequena. Relativamente a outros 

setores, essas empresas usam muito capital de terceiros. 

D) Hierarquização de fontes e folga financeira. As empresas preferem usar capital próprio 

interno (ou seja, lucros retidos) a usar financiamento externo. No caso em que as 

necessidades de financiamento superem os lucros retidos, emissões de títulos de dívidas 

são preferíveis a emissões de ações. Essa é a premissa crucial da teoria da hierarquização 

de fontes (pecking order theory). Segundo os autores, a explicação se deve, em primeiro 

lugar, ao próprio custo do financiamento externo, que é caro por causa das elevadas 

comissões pagas aos bancos. O segundo aspecto é a questão da assimetria de informação. 

A teoria da hierarquização das fontes de financiamento pode explicar porque as empresas 

mais lucrativas, tais como as pertencentes à indústria farmacêutica, utilizam menos capital 

de terceiros, ou seja, porque elas têm acesso a mais capital próprio interno. Se as empresas 

preferirem capital próprio interno a capital próprio externo, tenderão a usar menos capital 

de terceiros do que é recomendado pelos fatores impostos e custos de dificuldades 

financeiras. Em vez disso, procurarão acumular uma certa folga financeira. A folga 
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financeira reduzirá as possibilidades de que a empresa seja obrigada a recorrer a capital 

próprio externo.  

 

Em sua forma mais simples, o modelo associado à pecking order theory sustenta que quando 

o fluxo de caixa interno da empresa é inadequado para cobrir o investimento e os 

compromissos de pagamento de dividendos, a empresa emite dívida. Ações nunca são 

emitidas, exceto quando a única alternativa é emitir dívida de alto risco (junk debt) ou quando 

os custos de falência são elevados. Por outro lado, a forma fraca dessa teoria admite certo 

nível de emissão de ações, sendo considerado como a mais plausível e provável de ser 

encontrada e testada (MEDEIROS; DAHER, 2004, p. 2-3). 

 

Ross et al. (2000b, p. 348) ressaltam que o capital de terceiros possui duas características 

marcantes: primeiro, os juros pagos são dedutíveis para fins de imposto de renda. Isso é bom 

para a empresa, e pode ser um benefício adicional decorrente do uso de capital de terceiros. 

Segundo, deixar de cumprir as obrigações decorrentes de dívidas pode resultar em falência. 

Isso não é bom para a empresa, e pode ser um custo adicional decorrente do uso do capital de 

terceiros. O benefício fiscal da alavancagem, obviamente, é importante apenas para empresas 

que pagam impostos. Para empresas com grandes prejuízos fiscais acumulados, o benefício 

fiscal do uso de capital de terceiros praticamente não tem valor. Além disso, empresas com 

benefícios fiscais substanciais provenientes de outras fontes, tais como depreciação, terão 

menos benefícios com o uso de capital de terceiros. Outro aspecto ressaltado pelos autores é 

que nem todas as empresas têm a mesma alíquota de imposto de renda. Quanto maior a 

alíquota, maior o incentivo para tomar dinheiro emprestado. 
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Weston e Brigham (2000, p. 658), falando sobre estrutura-alvo de capital, afirmam que a 

política de estrutura de capital envolve a troca (tradeoff) entre risco e retorno: a utilização de 

mais dívida eleva o fator risco da corrente de ganhos da empresa; porém, um índice mais alto 

de endividamento geralmente leva a uma taxa de retorno esperada mais alta. O risco mais alto 

associado à dívida maior tende a reduzir o preço das ações, mas a taxa de retorno esperada 

mais alta eleva esse preço. Portanto, a estrutura ótima de capital é aquela que faz com que 

haja um equilíbrio entre risco e retorno para maximizar o preço das ações. Os quatro 

principais fatores que influenciam as decisões de capital, segundo esses autores, são: (1) o 

risco empresarial, que é o risco inerente às operações da empresa se ela não utilizasse o 

endividamento; (2) a posição tributária; (3) a flexibilidade financeira, que seria a capacidade 

de levantar capital em termos razoáveis sob condições adversas; e (4) o conservadorismo ou a 

agressividade administrativa. 

 

Segundo, ainda, Weston e Brigham (2000, p. 684), a teoria da estrutura de capital tem sido 

desenvolvida ao longo de duas linhas principais: (1) a teoria da troca (tradeoff) entre 

benefícios fiscais e custos de falência, já comentada; e (2) a teoria da sinalização. A 

implicação desta última teoria na estrutura de capital seria que as empresas deveriam, em 

ocasiões normais, utilizar menos dívida do que seria sugerido pela teoria do tradeoff de modo 

a manter uma reserva de endividamento que possa ser usada na eventualidade de que algumas 

oportunidades de investimento especialmente boas venham a surgir. Assim, por exemplo, o 

comunicado de uma oferta de ações por uma empresa madura que parece ter alternativas de 

financiamento é considerado um sinal de que as perspectivas da empresa, vistas por sua 

administração, não são brilhantes. Isso, por seu turno, sugere que, quando uma empresa 

madura anuncia uma nova oferta de ações, o preço de suas ações deveria declinar. 
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Brigham e Houston (1999, p. 481) sintetizam os fatores que, segundo eles, as empresas 

geralmente consideram na tomada de decisão da estrutura de capital: (1) estabilidade das 

vendas, sendo que quanto mais estáveis elas forem, maior a possibilidade de endividamento; 

(2) estrutura dos ativos, sendo que quanto maior o percentual de ativos que podem ser 

oferecidos em garantia, maior a possibilidade de endividamento; (3) alavancagem 

operacional, sendo que quanto menor esta for, maior a tendência de utilização de 

endividamento; (4) crescimento; (5) lucratividade; (6) impostos; (7) controle dos votos que a 

administração tem, o que influenciará as decisões de endividamento; (8) atitudes da 

administração (conservadorismo versus agressividade); (9) atitudes dos fornecedores de 

empréstimos e das agências de classificação de risco; (10) condições de mercado; (11) 

condições internas da empresa, relacionadas, por exemplo, à possibilidade de lançamento de 

novos produtos com sucesso; (12) flexibilidade financeira. 

 

Jensen e Mekling (1976) introduzem os custos de agência na teoria do tradeoff ao observarem 

os conflitos de interesses inerentes à divisão da firma em obrigações e direitos assimétricos 

entre acionistas, gerentes e credores. O conflito entre acionistas e gestor surge quando este 

não detém a totalidade das ações da empresa. Como o gestor não captura todo o crescimento 

dos lucros causado pelo seu esforço adicional, mas arca com a integridade deste, seu nível de 

empenho pode diferir do ótimo. Já o conflito entre acionistas e credores emerge em situações 

de insolvência. A responsabilidade limitada incentiva os acionistas de firmas insolventes, mas 

com fluxos de caixas livres, a investirem em projetos arriscados, mesmo que com valor 

presente líquido esperado negativo, uma vez que desfrutarão dos ganhos do sucesso e 

repassarão aos credores os custos do fracasso. Ou, ainda, a prioridade da dívida desincentiva 

os acionistas de empresas insolventes e sem fluxos de caixa livres a investirem recursos em 

novos projetos, mesmo que com valor presente líquido esperado positivo, visto que os 
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benefícios pertencerão aos credores. Essas possibilidades de investimento exagerado 

(overinvestment) ou investimento insuficiente (underinvestment) são antecipadas pelo 

mercado que as incorpora à taxa cobrada pelo empréstimo e reduz o valor da empresa. A este 

custo de agência dá-se o nome de efeito substituição do ativo (asset substituition effect). Dado 

que a divisão assimétrica da firma cria oportunidades de aumento do valor de um grupo às 

custas de outro, muitas vezes com redução do valor total do negócio, utiliza-se a estrutura de 

capital para minimizar tais conflitos. Entre seus benefícios, o endividamento contribui para 

que o gerente se empenhe em maximizar o valor da empresa, na medida em que aumenta sua 

participação relativa na mesma e em seus lucros, além de reduzir os fluxos de caixa livres 

passíveis de destinação não-produtiva. Pelo lado dos custos, a alavancagem causa o efeito 

substituição do ativo. Da compensação entre benefícios e custos da dívida resulta que as 

empresas mais lucrativas devem apresentar maior nível de endividamento e aquelas sujeitas a 

maior efeito substituição do ativo devem apresentar menor nível de endividamento. Em geral, 

empresas com maiores oportunidades de investimento correm maior risco de investimento 

insuficiente, e deveriam apresentar menores níveis de endividamento. Por outro lado, quanto 

mais restritas as oportunidades de investimento, maior o risco de investimento exagerado e 

maior o nível de endividamento indicado (BRITO; LIMA, 2004, p. 8). 

 

O modelo do pecking order de Myers (1984) descreve uma situação onde, sob informação 

assimétrica, os custos de financiamento por terceiros extrapolam qualquer benefício. A 

assimetria de informação entre gerentes e agentes externos causa a redução dos preços dos 

títulos arriscados da empresa, que tenta emiti-los porque o mercado interpreta esta opção de 

financiamento como evidência de superavaliação. Uma vez que essa queda de preço dos 

títulos reduz a riqueza dos sócios atuais, um projeto de valor presente líquido positivo que 

necessite de financiamento externo pode ser rejeitado. Como os benefícios do endividamento 
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são de segunda ordem, não há grau de alavancagem ótimo e a dívida da firma passa a ser 

definida pela sua disponibilidade de fluxos de caixa. Para minimizar distorções, estabelece-se 

uma hierarquia das formas de financiamento que minimiza o custo da informação assimétrica. 

Visto que negócios mais rentáveis têm a opção de utilizar recursos internos, o modelo prevê 

menor endividamento para empresas mais lucrativas, contrário ao previsto pela teoria do 

tradeoff. Também em discordância com a teoria do tradeoff, a pecking order sugere uma 

relação positiva entre oportunidades de investimento e endividamento, posto que o nível de 

dívidas é determinado pelas diferenças acumuladas entre investimentos e lucros retidos. 

Finalmente, firmas com fluxos de caixa menos arriscados podem se endividar mais, pois são 

menores as chances de terem que emitir títulos arriscados ou cancelarem investimentos 

promissores (BRITO; LIMA, 2004, p. 9). O Quadro 3 sumariza a relação esperada entre o 

nível de endividamento e os fatores determinantes segundo as duas teorias referidas. 

 

Quadro 3 - Relação teórica entre fator e endividamento 

 

Fator 

 

Teoria 

 

Previsão 

Tangibilidade Tradeoff positiva 

Rentabilidade Tradeoff 

Pecking Order 

 

positiva 
negativa 

Crescimento Tradeoff 

Pecking Order 

 

negativa 
positiva 

Risco Tradeoff 

Pecking Order 

 

negativa 
negativa 

Fonte: BRITO; LIMA, 2004, p. 9. 
 
 

Uma vasta literatura empírica vem se sucedendo com o objetivo de testar as hipóteses e 

conjecturas teóricas. Aggarwal (1994, p. 5), por exemplo, analisou os fatores determinantes da 

estrutura de capital de grandes corporações européias. A partir de dados de uma amostra de 
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500 grandes empresas relativos ao ano de 1977, o autor encontrou resultados no sentido de 

que o setor industrial e o país de origem da empresa são fatores significativos na explicação 

do nível de endividamento, enquanto que outras variáveis como tamanho da firma não se 

mostraram significativas. 

 

Al-Sakran (2001, p. 70) procurou identificar os determinantes da estrutura de capital de uma 

amostra de 35 companhias abertas na Arábia Saudita, abrangendo o período de 1993 a 1997. 

Como não é cobrado dos sauditas o imposto de renda na forma tradicional, mas um tributo 

chamado Zakat, que segue uma metodologia própria de apuração, o autor esperava que os 

níveis de endividamento seriam baixos em função da ausência do benefício tributário da 

dedução dos juros dos empréstimos, expectativa que não se confirmou. O autor constatou que 

certos setores utilizavam maiores níveis de capitais de terceiros do que outros. O estudo 

documentou, ainda, uma relação negativa entre o endividamento e o crescimento, a 

lucratividade e o retorno sobre os ativos. Por outro lado, os fatores tamanho da firma e 

participação do governo mostraram uma relação positiva com o endividamento. 

 

Ayres et al. (2001, p. 54) investigaram a influência da tributação sobre as decisões de 

utilização de empréstimos de terceiros ou de sócios das pequenas empresas nos EUA. A 

amostra incluiu cerca de 2.600 firmas norte-americanas com menos de 500 empregados 

relativamente ao período de 1994 e 1995. Os autores consideraram dois atributos especiais 

dessas firmas: aquelas tributadas normalmente como as demais corporações e aquelas com 

tributação favorecida, conhecidas como flow-through entities (partnerships, limited liability 

companies e Subchapter S corporations). Os autores encontraram uma relação positiva entre a 

alíquota marginal de imposto e o endividamento, independentemente da forma de tributação 

da firma. Além disso, foi constatada uma relação positiva entre a alíquota marginal de 
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imposto e a utilização de empréstimo de terceiros, o mesmo não ocorrendo em relação ao 

empréstimo dos proprietários. 

 

Balakrishnan e Fox (1993, p. 3) investigaram simultaneamente a importância das 

características únicas da firma e do setor na determinação da estrutura de capitais da mesma. 

Os resultados encontrados indicam que os efeitos das especificidades da firma são mais 

importantes na explicação da variação cross-sectional da alavancagem, entendida como a 

proporção de capitais de terceiros no financiamento do ativo total. O relacionamento entre a 

alavancagem e certos determinantes da estrutura de capital, tais como vantagens fiscais e risco 

do negócio, também são condicionados pela presença de efeitos da especificidade. Tomando 

essas duas evidências juntas, os autores são levados a acreditar que a capacidade da firma de 

tomar empréstimos e, portanto, sua estrutura de capital, estão intimamente ligados à estratégia 

do negócio e à natureza dos ativos e habilidades exigidos para implementar a estratégia. Tais 

ativos específicos – especialmente intangíveis como pesquisa e desenvolvimento, marca e 

outros investimentos de reputação – podem ser difíceis para os outsiders controlarem, 

compreenderem e avaliarem. Isso afeta a estrutura de capital da firma através de custos de 

falência que refletem a perda de valor da firma devido à possibilidade - ou o aumento desta – 

de ocorrência de financial distress, o que induz a um menor endividamento. 

 

Barton e Gordon (1988, p. 631) realizaram estudo empírico procurando verificar o impacto de 

variáveis estratégicas na estrutura de capital de uma amostra de 304 empresas norte-

americanas no período de 1970 a 1974. Paralelamente, testaram a relação com variáveis 

financeiras tradicionalmente consideradas pela literatura, tendo os resultados confirmado a 

relação negativa significativa entre a lucratividade e o nível de endividamento das firmas 
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integrantes da amostra. Outras variáveis, como tamanho da firma e crescimento das vendas 

não apresentaram resultados estatísticos significativos.  

 

Burgman (1996, p. 568) realizou estudo teórico-empírico onde examinou se existem 

sistemáticas diferenças entre firmas multinacionais e domésticas com relação aos fatores que 

tradicionalmente determinam a estrutura de capital, bem como se existem fatores 

internacionais adicionais relevantes para a decisão de endividamento das multinacionais. 

Contrariamente ao esperado, os resultados indicaram que as multinacionais têm relativamente 

menores metas de nível de endividamento do que as firmas que operam domesticamente. A 

noção de que as metas de endividamento são determinadas pelo tradeoff entre vantagens 

tributárias e custos esperados de quebra não é suportada pelos achados do estudo, sendo que o 

real tradeoff evidenciado na amostra se dá entre as vantagens tributárias e os custos de 

agência, especialmente os derivados de maior necessidade de informação e monitoramento de 

parte do principal. Por fim, como fatores internacionais específicos, o risco cambial e o risco 

político mostraram relação positiva relevante com o nível de endividamento das firmas 

multinacionais examinadas. 

 

Cai e Ghosh (2003, p. 20) desenvolvem estudo empírico procurando testar hipóteses extraídas 

da literatura sobre a estrutura de capitais, mais especificamente que: (1) as firmas tendem a 

ajustar seu nível de endividamento para aquele ponto em que o seu valor é maximizado; (2) as 

firmas geralmente preferem financiamento interno em contraposição ao externo; (3) no caso 

de recursos externos, as firmas preferem empréstimos de terceiros mais do que capital de 

acionistas ou sócios. Os autores colheram a amostra a partir das 500 maiores indústrias, 

segundo a revista Fortune relativo ao ano de 2001, abrangendo vinte e um setores. Os 

resultados confirmaram as hipóteses (2) e (3), e indicaram que as firmas ajustam seus níveis 
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de endividamento para a média do setor quando ele encontra-se acima dessa média, o mesmo 

não ocorrendo quando o endividamento encontra-se abaixo dessa média. A provável 

explicação para isso, segundo os autores, é que altos níveis de endividamento, associado com 

os altos custos desse capital, leva os gestores naturalmente a tentar reduzir a utilização de 

capital de terceiros. 

 

Calegari (2000, p. 2) realiza investigação sobre os efeitos da mudança na provisão contábil-

fiscal para contratos de manufatura de longo prazo entre 1984-1985 e 1989-1990 nas políticas 

de endividamento e nos accruals usando uma abordagem de equações simultâneas. Os 

resultados indicam que as firmas ajustam a proporção de endividamento e accruals 

discricionários com relativamente alta conformidade da contabilidade com as normas fiscais 

para atingir objetivos de planejamento tributário e usam accruals discricionários com relativa 

baixa conformidade da contabilidade com as normas fiscais para assegurar objetivos de 

reporte financeiro. As indústrias que foram afetadas pelas mudanças nas regras fiscais dos 

contratos de longo prazo aumentaram seu endividamento em 6,2 pontos percentuais mais do 

que as outras indústrias. Essa investigação segue uma importante linha de pesquisa sobre 

como firmas coordenam suas políticas corporativas para atingir objetivos potencialmente 

conflitantes. O autor afirma que pesquisas anteriores mostram que regras fiscais podem afetar 

a estrutura de capitais e os accruals discricionários. Entretanto, a pesquisa empírica não 

documenta a interação de mudanças na estrutura de capitais e nos accruals discricionários 

devido a mudanças nas regras tributárias. Documentar relações entre endividamento 

(leverage) e decisões de reporte financeiro que resultam de mudanças nas regras de 

contabilidade tributária cria uma teoria mais rica sobre as diferenças de políticas dentre as 

firmas. 
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Ainda segundo o autor (2000, p. 2), a análise comparou as mudanças na estrutura de capitais e 

nos accruals discricionários de 54 indústrias com receitas significativas de contratos de longo 

prazo e 410 outras indústrias entre 1984-1985 (antes da mudança fiscal implementada pela 

TRA86) e 1989-1990 (depois que a mudança foi totalmente implementada). Durante esse 

período, a média amostral das firmas aumentou sua proporção de capitais de terceiros para 

aproximadamente 38%. Usando equações simultâneas, os resultados indicaram que mudanças 

na estrutura de financiamento durante o período foram negativamente relacionadas com 

mudanças nos accruals discricionários com alta conformidade com as normas fiscais e 

positivamente relacionados com mudanças nos accruals discricionários com relativamente 

baixa conformidade com as normas fiscais. Esses resultados são consistentes com a hipótese 

de que firmas ajustam suas proporções de passivo e accruals discricionários com relativa alta 

conformidade entre normas contábeis e fiscais para atingir objetivos de planejamento 

tributário e usam accruals discricionários com relativa baixa conformidade entre normas 

contábeis e fiscais para atingir objetivos de reporte financeiro. 

 

Cloyd et al. (1997, p. 261) investigaram o impacto do imposto de renda sobre o 

endividamento de uma amostra de 1330 pequenas firmas nos EUA, consideradas aquelas com 

até 500 empregados, relativamente aos anos de 1988 e 1989. Os resultados confirmaram as 

expectativas no sentido de que existe uma significativa relação positiva entre a alíquota de 

imposto e a utilização de capital de terceiros na forma de endividamento. Além disso, firmas 

com maior sensibilidade em relação ao imposto (ou seja, aquelas para as quais uma despesa 

adicional de juros acarretará uma razoável redução do imposto) exibem significativamente 

maior efeito substituição entre despesas dedutíveis não decorrentes de empréstimos (nondebt 

tax shields) e despesas dedutíveis decorrentes de empréstimos (debt tax shields) do que 

aquelas firmas que estão mais próximas de exaurirem o lucro tributável. 
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Ely et al. (2002, p. 29) realizam estudo que evidencia a relação existente entre a alíquota 

marginal de imposto esperada pela firma e o uso de ações preferenciais como alternativa de 

financiamento de longo prazo, ao invés de empréstimos de terceiros. Regressões são 

estimadas a partir de uma amostra de firmas industriais que lançaram ações preferenciais e um 

grupo de controle, formado por indústrias que contemporaneamente lançaram títulos de dívida 

de longo prazo no mercado. Efeitos tributários substanciais foram encontrados para a amostra 

de firmas que lançaram as ações preferenciais, assim como para a subamostra de firmas que 

lançaram apenas títulos conversíveis em ações preferenciais, freqüentemente usados para 

facilitar fusões e aquisições. Para uma firma típica, um decréscimo em sua alíquota marginal 

de imposto é associado com um incremento na probabilidade de vir a lançar ações 

preferenciais, sendo que os autores estimam a magnitude dessa relação. 

 

Gropp (2002, p. 51) investiga a questão da relação entre tributação e estrutura de capital de 

uma amostra de firmas na Alemanha, onde a carga tributária sobre o capital próprio e de 

terceiros varia sensivelmente dentre as diversas regiões. Além do imposto de renda federal, 

há, nesse país, impostos regionais ou locais incidentes sobre lucros e também sobre 

pagamentos de empréstimos de longo prazo. Os resultados indicam que esses tributos 

regionais ou locais criam incentivos para as firmas recorrerem a um maior uso de capitais de 

terceiros no financiamento de suas atividades. 

 

Guenther (1996, p. 147-148) estuda a relação entre alíquotas norte-americanas e estrangeiras 

de imposto de renda e níveis de endividamento de longo prazo de empresas multinacionais 

norte-americanas. Um modelo simples demonstra que os benefícios fiscais da dedução de 

juros depende da proporção de alíquota estrangeira para a alíquota americana e, baseado nesse 
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modelo, espera-se que multinacionais norte-americanas com alíquotas estrangeiras altas 

tenham  menores níveis de endividamento. Os resultados de testes empíricos são consistentes 

com essa predição. Firmas multinacionais americanas com alíquotas estrangeiras maiores que 

as norte-americanas têm significativamente menos endividamento de longo prazo do que 

outras firmas norte-americanas. Esse resultado não é sensível a um número de explicações 

alternativas, tais como efeitos do tamanho da firma e a indústria, e não mostrou ser afetado 

pela reforma tributária de 1986. Pesquisa empírica em tributação tem procurado demonstrar 

uma relação entre o benefício tributário que uma firma recebe da dedução de despesas com 

juros e o montante de capital de terceiros na estrutura de capital. Esses estudos são baseados 

na premissa subjacente de que quanto maiores os benefícios de deduções de juros, mais 

endividamento a firma terá. Entretanto, para multinacionais americanas sujeitas a tributos 

estrangeiros, uma situação anômala pode surgir em que o benefício fiscal marginal de 

despesas domésticas com juros é reduzida por altas alíquotas de imposto estrangeiro. Essa 

situação surge porque as firmas devem distribuir as deduções de juros entre as jurisdições 

americanas e estrangeiras baseado no valor relativo dos ativos em cada local. Assim, mesmo 

corporações com grandes montantes de renda tributável podem descobrir que benefícios 

tributários americanos da dedução de despesas de juros são muito menores do que a alíquota 

estabelecida na lei americana. O artigo desenvolve um modelo simples para examinar os 

efeitos das despesas de juros no imposto devido por multinacionais americanas, tomando em 

conta a distribuição das despesas de juros e o efeito dessa distribuição no crédito tributário 

estrangeiro. Resultados desse modelo mostram que multinacionais americanas receberão um 

benefício tributário por despesas com juros igual à sua alíquota de imposto americana 

somente se a alíquota de imposto estrangeira for menor do que a americana. 
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Harris (1994, p. 563) testou empiricamente a influência do grau de especificidade dos ativos 

em uma amostra de 73 firmas americanas, relativa ao período de 1967 a 1971, nas decisões de 

investimento e financiamento. A literatura prévia consagra que quanto maior a diferença entre 

o valor do bem em seu primeiro uso e aquele que ele atinge no caso de liquidação forçada, 

maior a especificidade do ativo e, conseqüentemente, menor o nível de endividamento. O 

autor, entretanto, encontrou resultados contrários a essa expectativa na amostra investigada. 

  

Harwood e Manzon (2000, p. 22) desenvolvem modelo e testam empiricamente a proposição 

de que os juros dedutíveis para fins de tributação afetam a preferência das firmas por 

financiamentos de longo prazo versus de curto prazo. Segundo os autores, uma firma tem a 

escolha de usar empréstimo de longo prazo ou renovar múltiplas vezes empréstimos de curto 

prazo e assim obter a mesma duração. Uma firma que antecipa uma alta tributação marginal 

no futuro pode tirar vantagem disso optando por empréstimos de longo prazo e, assim, 

evitando os encargos das múltiplas renovações. Em contraste, uma firma que antecipa uma 

tributação marginal baixa terá o incentivo para evitar empréstimos de longo prazo, e assim 

dispor de maior flexibilidade para alterar sua estrutura de capital de forma menos custosa. 

Confirmando as expectativas, os resultados encontrados pelos autores indicaram forte relação 

positiva entre o endividamento de longo prazo e a alíquota marginal de imposto. 

 

Jorge e Armada (1999, p. 1) examinaram os fatores determinantes da estrutura de capital com 

base nos dados dos anos de 1990 a 1995 de uma amostra de 93 empresas portuguesas de 

controle privado nacional e estrangeiro e de controle nacional público. Foram testadas as 

seguintes variáveis independentes: tamanho, crescimento, risco do negócio (volatilidade), 

rentabilidade, composição do ativo, vantagens fiscais não decorrentes do endividamento, setor 

e controle. Os autores encontraram resultados significativos com relação apenas ao fator 
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crescimento; com relação aos outros fatores, os resultados não permitiram confirmar as 

expectativas. 

 

Krishnan e Moyer (1996, p. 39) examinaram os determinantes da estrutura de capital de 

grandes corporações não-financeiras de países industrializados, levantando uma amostra de 

283 firmas e dados relativos a cinco anos, findando em 1992. Os autores encontraram 

resultados que suportam as evidências anteriores, a começar pela constatação de que a 

lucratividade mostrou-se o principal fator determinante do endividamento. Para as firmas 

americanas, e não para as japonesas, a tributação do lucro aparece como um importante fator 

também. O curioso, nesse estudo, é que o autor trabalha com a hipótese, e a confirma, da 

relação negativa entre tributação e endividamento. Em geral, variáveis estimadoras dos fatores 

tamanho da firma e crescimento também mostraram serem significativas na explicação da 

estrutura de capital. As corporações alemãs e italianas mostraram ser as mais diferentes das 

americanas, com a primeira apresentando menores níveis de endividamento e, a segunda, 

maiores. Além disso, as companhias japonesas são as que utilizam maior volume de 

empréstimos de curto prazo, o que é explicado pelo relacionamento mais estreito entre 

corporações e bancos no Japão. 

 

Lawrence et al. (1995, p. 67) investigaram os determinantes da estrutura de capital de 

subsidiárias estrangeiras de multinacionais norte-americanas, tendo sido enviados 532 

questionários, um para cada subsidiária da amostra, dos quais 188 retornaram. Os resultados 

indicaram que os fatores tempo de operação da subsidiária (relação positiva) e risco financeiro 

(relação negativa) foram fundamentais para explicar a estrutura de capital. Outros fatores 

como giro dos ativos e se a multinacional detém o controle da subsidiária também tiveram 

impacto positivo relevante sobre a decisão de endividamento. 
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Mansi e Reeb (2002, p. 129) testam a relação entre o endividamento e o grau de 

internacionalização dos negócios da firma. Segundo eles, pesquisas anteriores provêem 

resultados conflitantes quanto a esse aspecto. A partir de uma amostra composta de 617 

firmas norte-americanas, os dados relativos ao período de 1993 a 1997 foram analisados, 

sendo que os resultados indicaram que, contrariamente à pesquisa prévia, a atividade 

internacional da firma é, em média, associada a uma redução de 13% nos custos de 

financiamento e a um incremento de 30% nos níveis de endividamento. 

 

Mills e Newberry (2004, p. 89), usando uma amostra cruzada de dados de reporte financeiro 

de multinacionais e dados confidenciais de IR de empresas controladas por estrangeiros 

(FCCs) durante o período 1987-1996, examinaram se os incentivos fiscais para multinacionais 

estrangeiras influenciam seu reporte tributário nos EUA. Eles encontraram que multinacionais 

estrangeiras com relativamente baixas alíquotas de tributos reportam menos renda tributável e 

usam mais capital de terceiros em suas firmas controladas no exterior do que aquelas com 

relativamente mais altos níveis de alíquota. Esse achado fornece insights relativamente ao 

complexo comportamento de reporte das firmas controladas por estrangeiros e tem 

implicações para a política tributária nos EUA. Ainda segundo os autores, como as 

companhias operam globalmente, elas fazem frente a incentivos para explorar variações de 

alíquotas de imposto dentre os países. Firmas multinacionais beneficiam-se do reporte de mais 

renda em jurisdições de baixa tributação até o tributo marginal economizado igualar o custo 

incremental, além de tenderem a responder a incentivos tributários pela alocação de deduções 

de juros em países com mais altas alíquotas de imposto. 
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Mohamad (1995, p. 119) examinou os fatores determinantes da estrutura de capital  de 108 

grandes corporações com ações negociadas em bolsa na Malásia, relativamente ao período de 

1986 a 1990. Os resultados indicaram que os fatores tamanho da firma e setor industrial são 

relevantes na explicação da variação transversal verificada no endividamento das companhias 

componentes da amostra. O autor concluiu, também, que empresas com maiores níveis de 

endividamento apresentaram maior lucratividade do que aquelas com menores níveis de 

endividamento. Registre-se, ainda, que, pelas tabelas de resultados das regressões realizadas 

no estudo, o fator tributação também mostrou relevância na explicação da estrutura de capital 

na forma predita pela literatura, ou seja, positivamente relacionada com o endividamento. 

 

Myers (2001, p. 82-83) enfatiza, a partir de uma revisão da literatura, que os níveis de 

endividamento variam dentre os setores. Cita os exemplos das indústrias petrolíferas, 

químicas, de transporte, de telecomunicações, florestais, de construção, dentre outras, como 

grandes tomadoras de capitais de terceiros. Noutro extremo, coloca setores cujas empresas 

operam com um nível negativo de endividamento, ou seja, dispõem de recursos financeiros 

que superam suas dívidas. Cita o setor farmacêutico como exemplo, e refere corporações 

específicas, como a Ford e a Microsoft. Comenta que, em geral, os níveis de endividamento 

são baixos quando a lucratividade e o risco são altos, incluindo-se aí firmas com 

investimentos altos em ativos intangíveis, especialmente propaganda e pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, e com grandes perspectivas de crescimento.  Refere que a firma 

aproveitará o incentivo decorrente da dedutibilidade dos juros para fins tributários até o ponto 

em que ele seja compensado pelo incremento do custo decorrente do risco de quebra. Destaca, 

ainda, que empresas com maiores índices de lucratividade tendem a tomar menos capitais de 

terceiros. 
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Ooi (1999, p. 464) analisa empiricamente os determinantes do nível de endividamento das 

empresas do ramo de investimento imobiliário (property companies) no Reino Unido. Com 

base numa amostra de 83 firmas, ele conclui, contrariamente a evidências anteriores da 

literatura sobre estrutura de capitais, que os fatores tributação e lucratividade não 

desempenham papel relevante na decisão de endividamento das firmas analisadas. Por outro 

lado, encontraram significativo impacto positivo com relação aos fatores tamanho da firma e 

proporção de ativos tangíveis (propriedades). 

 

Piga (2002, p. 269) realizou estudo empírico com objetivo de avaliar o impacto da posição de 

cliente e fornecedor nos níveis de endividamento. Nessa tarefa, testou a influência de outras 

variáveis referidas na literatura, tais como se a empresa pertence ou não a um grupo, 

proporção de ativo permanente, tamanho da firma, lucratividade, risco, setor, dentre outras. A 

partir de uma amostra de cerca de 2300 firmas italianas referente ao período de 1989 a 1994, e 

utilizando a análise de regressão múltipla, concluiu que os ditos fatores afetam 

significativamente os níveis de endividamento. O autor constatou que as firmas caracterizadas 

como vendedoras mantêm maiores exigibilidades de curto prazo e as firmas que pertencem a 

um grupo empresarial apresentam menores índices de endividamento. 

 

Pilotte (1990, p. 106) examinou os efeitos do Economic Recovery Tax Act de 1981 (ERTA) -   

norma que foi editada nos EUA para estimular investimentos através de benefícios fiscais 

(nondebt tax shields) como a depreciação acelerada de determinados ativos -  sobre a estrutura 

de capital de cerca de 342 firmas. Os resultados confirmaram as expectativas no sentido da 

redução dos níveis de endividamento das firmas favorecidas pelo ERTA, já que a dedução dos 

juros dos empréstimos para fins de apuração do imposto de renda tornou-se menos atrativa 

frente à possibilidade de utilização das deduções criadas pela referida norma. 
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Sharma et al. (2003, p. 70) realizaram pesquisa empírica a partir de dados colhidos de uma 

amostra de 151 firmas norte-americanas no período de 1973 a 1990, onde buscaram comparar 

os resultados da metodologia mais usual, baseada na regressão linear múltipla, com aqueles 

obtidos utilizando a técnica da rede neural. Inicialmente, dez variáveis independentes foram 

consideradas no modelo, tendo apenas quatro delas satisfeito os testes de significância 

estatística: (1) relação depreciação sobre o ativo total (non-debt tax shields); (2) ativos 

tangíveis (estoques e imobilizado divididos pelo ativo total); (3) crescimento das vendas; e (4) 

lucratividade. Os resultados indicaram que os dois modelos apresentaram diferenças 

significativas no impacto das variáveis independentes (1) e (4) sobre a variável dependente 

que representa o endividamento, quando aquelas variáveis são incrementadas ou reduzidas em 

10%. Segundo os autores,  isso sugere que a relação entre essas duas variáveis independentes 

e o nível de endividamento possivelmente não é linear. 

 

Shih (1996, p. 487-488) realizou estudo onde examina como o risco de exaurir (reduzir a 

zero) o imposto devido da empresa antes de deduzir gastos com juros afeta o endividamento 

da empresa. Ele difere de estudos anteriores de três maneiras: (1) ele usa dados compilados 

pela IRS a partir das declarações de renda mais do que dados contábeis; (2) ele mede o risco 

de exaurimento do imposto mais acuradamente; e (3) ele adota uma abordagem first-diference 

time-series, de maneira que firmas agem como seu próprio controle entre anos adjacentes. 

Essas inovações metodológicas reduzem viéses causados pelo erro de mensuração e de 

variáveis omitidas que estão presentes em pesquisas anteriores. Os resultados sugerem que, 

tudo demais sendo igual, alto risco de exaurimento do imposto reduz o uso de endividamento 

pela firma. A economia fiscal de dedução de juros aumenta com a alíquota do imposto da 

empresa, de maneira que firmas com mais altas alíquotas marginais são a clientela lógica para 
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endividamento. O autor destaca, entretanto, que resultados empíricos anteriores foram 

inconsistentes com essa proposição. Particularmente curioso é o achado de que firmas com 

outros benefícios tributários amplos, como créditos tributários de depreciação e investimentos 

(ITC), empregam maior endividamento. Tais firmas são possivelmente mais direcionadas a 

terem um lucro tributável igual a zero antes de deduzirem juros e terem de transportar o 

excesso de dedução para períodos futuros ou perdê-las em uma falência. Elas, portanto, 

esperam menores economias fiscais da dedução de juros em termos de valor presente, têm um 

maior custo marginal esperado das dívidas depois dos impostos, e deveriam usar menos 

endividamento do que outras firmas, não mais. Segundo o autor, essas inconsistências 

verificadas em estudos anteriores devem-se, possivelmente, a erro de mensuração das 

variáveis ou, em outras palavras, a problemas de delineamento da pesquisa. 

 

Smith (1997, p. 1) procedeu investigação empírica dos efeitos da Tax Reform Act of 1986 

(TRA86) sobre o endividamento das firmas multinacionais norte-americanas. A TRA86 

mudou as regras de alocação de juros e passou a exigir que as multinacionais norte-

americanas alocassem uma parte das despesas com juros às subsidiárias no exterior para fins 

de cálculo do crédito tributário respectivo (foreign tax credit). Em decorrência disso, 

incentivos foram criados para que as multinacionais norte-americanas aumentassem o nível de 

endividamento de suas subsidiárias no exterior. O autor utilizou uma ampla amostra de 

empresas, tendo utilizado como grupo de controle subsidiárias de firmas multinacionais de 

outras nacionalidades. Os resultados indicaram um aumento do nível de endividamento das 

subsidiárias de firmas multinacionais norte-americanas no período posterior à TRA86, 

enquanto que as multinacionais de outras origens não aumentaram seus níveis de 

endividamento. 

 



 141

Outros estudos empíricos realizados tratando igualmente da problemática da estrutura de 

capital das empresas, mas realizados no Brasil, entretanto, serão apresentados na subseção 

5.2, que antecede a formulação das hipóteses de pesquisa. 

 

 

4.5 Tributação ótima e eficiência econômica dos tributos 

 

A tributação ótima e a eficiência econômica dos tributos são temas bastante difundidos no 

meio econômico, havendo um grau de identidade acentuado nos estudos publicados sobre 

eles, podendo-se afirmar que estão, no mínimo, muito próximos do conceito de linha de 

pesquisa discutido anteriormente. Dadas as suas características, analisadas a seguir, muitas 

vezes não é tarefa trivial separar trabalhos sobre a temática da tributação ótima da relativa à 

eficiência econômica dos tributos, razão pela qual são consideradas num mesmo tópico de 

pesquisa. Em termos de abrangência, poder-se-ia optar, como título, apenas pela eficiência 

econômica dos tributos, que incluiria os estudos de tributação ótima; mas, como esta última 

temática de pesquisa, assim como o próprio nome que a identifica, está consagrada no 

mainstream econômico, adotou-se o caminho do nome mais longo, incluindo ambas. 

 

Segundo Alm (1996, p. 117), a tributação ótima é uma abordagem para a análise tributária 

que é baseada em ferramentas padrões da economia do bem-estar, aplicada em um mundo 

quando a first-best alocação de recursos e distribuição de renda não podem ser obtidas. A 

abordagem usual da tributação ótima é baseada em várias assunções metodológicas: do 

governo é exigido levantar um montante especificado de receita; ele é limitado nos tipos de 

instrumentos tributários que são disponibilizados para isso, tais como somente imposto sobre 

mercadorias, somente imposto de renda, ou ambos os tipos; suas decisões devem ser 
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consistentes com a otimização das firmas e dos indivíduos; e faz sua escolha para o fim de 

maximizar a função de bem-estar social. O autor aponta uma deficiência da abordagem 

tradicional da tributação ótima: ela assume que os indivíduos e firmas pagam voluntariamente 

todos os seus tributos. Essa assunção não é acurada, uma vez que os contribuintes perseguem 

muitas maneiras ilegais de reduzir seus pagamentos, tais como omissão de receitas, aumento 

de deduções e isenções e omissão de declaração. 

 

Auerbach e Hines (2001, p. 1-15), explicando a temática, afirmam que reduções de eficiência 

econômica induzidas pela tributação são conhecidas como “peso morto dos impostos” 

(deadweight losses) ou cargas excessivas (excess burdens) da tributação, significando o custo 

para os contribuintes e a sociedade de levantar receita através de tributos que distorcem as 

decisões econômicas. Tributos quase invariavelmente têm cargas excessivas devido às 

obrigações tributárias serem função do comportamento individual. A alternativa, puros 

tributos únicos (lump-sum),  são atrativos a partir de uma perspectiva de eficiência, mas são 

de limitada utilidade devido a eles não variarem de acordo com indicadores de habilidade de 

pagar, tais como renda ou consumo, que são funções das decisões dos contribuintes. Assim, 

embora a análise tributária freqüentemente inicie com o caso simples de um contribuinte 

representativo, é a heterogeneidade dos contribuintes e a total inabilidade de observar as 

diferenças que justifica as restrições comumente impostas no estabelecimento de instrumentos 

tributários. O delineamento de um sistema tributário ótimo significa manter as distorções 

tributárias num mínimo, sujeito a restrições introduzidas pela necessidade de obter receita e 

manter uma carga tributária justa. Segundo os autores, historicamente, existem três linhas no 

desenvolvimento da literatura da tributação ótima: uma concentrada no delineamento de 

impostos sobre mercadorias; um segundo conjunto de contribuições considera um imposto de 

renda não-linear mais geral e foca no papel de tal imposto em questões relacionadas ao 
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aspecto distributivo. A terceira linha de trabalhos analisa o uso de tributos em relação a dois 

tipos de falhas de mercado: financiar bens públicos não fornecidos pelo setor privado e 

corrigir externalidades associadas com setores de mercados incompletos.  

 

Byrns e Stone (1996, p. 389-391), em seu didático manual de microeconomia, esclarecem a 

idéia da ineficiência dos tributos. Iniciam referindo a obra de Adam Smith, A Riqueza das 

Nações, onde ele sugeriu que a eficiência na tributação exige que os impostos sejam certos 

(inevitáveis) e convenientes, e que os custos da arrecadação sejam minimizados em relação 

aos impostos. As receitas tributárias líquidas do governo idealmente devem ser exatamente 

iguais aos custos incorridos pelos contribuintes. No entanto, os custos dos contribuintes 

inevitavelmente excedem as receitas governamentais líquidas, devido aos: (a) custos 

administrativos do governo (por exemplo, despesas operacionais com o serviço de 

arrecadação de impostos); e (b) custos de observância dos contribuintes (por exemplo, tempo 

absorvido em manter registros de informações e preenchimento de formulários tributários, ou 

pagamentos a contadores e advogados especializados em tributação). A diferença entre as 

cargas totais dos impostos e as receitas governamentais líquidas refletem ineficiência. 

 

Elkin (1989, p. 7), por sua vez, refere que eqüidade, eficiência e simplicidade são os critérios 

que têm sido aceitos no desenho e avaliação de sistemas tributários como um mecanismo de 

obtenção de receita. Eqüidade tem um aspecto horizontal (contribuintes com mesma 

capacidade devem pagar o mesmo imposto) e um vertical (contribuintes com maior 

capacidade de pagamento devem pagar mais imposto). Eficiência requer que o sistema seja 

estruturado de modo a não distorcer decisões de produção, consumo, poupança ou 

investimento de indivíduos e empresas, ou seja, o sistema deve ser neutro. Simplicidade 

requer que o sistema tributário seja claro de modo que os contribuintes possam usar as regras 
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sem incorrerem em custos não razoáveis e compreenderem as implicações tributárias de 

qualquer curso de ação. A simplicidade é necessária para uma fácil administração. 

 

Algumas passagens do texto de Gentry (1999, p. 309) são oportunas, especialmente quando 

ele fala das questões tratadas pela teoria do tributo ótimo, quais sejam: deve o governo usar 

impostos sobre a renda ou sobre mercadorias? No caso de impostos sobre mercadorias, as 

alíquotas devem variar dentre elas? Quanto progressivo deve ser o sistema tributário? 

Segundo o autor, um dos mais velhos temas da literatura do tributo ótimo é a configuração 

ótima das alíquotas do imposto sobre mercadorias. A questão básica é se alíquotas uniformes 

de imposto – tributando todas as mercadorias e serviços à mesma alíquota – são um ótimo. 

Esse problema é freqüentemente referido como o “problema de Ramsey” depois da solução 

proposta por Frank Ramsey em seu artigo de 1927. A resposta curta é que, abstraindo os 

custos de arrecadar e administrar alíquotas diferenciadas, alíquotas uniformes de imposto 

raramente são ótimas. Outro ramo da literatura da tributação ótima trata do desenho ótimo de 

impostos sobre a renda (direto). Assim como na tributação ótima das mercadorias, os modelos 

básicos são estáticos, então eles focam primariamente na renda do trabalho mais do que em 

decisões de poupança ou renda do capital. Entretanto, modelos mais recentes têm adicionado 

poupança intertemporal e decisões de investimento. Por fim, uma importante consideração no 

delineamento de sistemas tributários ótimos refere-se à interação dos tributos com 

imperfeições de mercado. Externalidades, tais como poluição, são um exemplo de 

imperfeições de mercado que podem afetar políticas tributárias ótimas. Tributos sobre 

atividades que criam externalidades podem ser um mecanismo para reduzir a ineficiência 

econômica causada por elas. 
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Slemrod e Yithaki (1996, p. 172), por sua vez, argumentam que excess burdens, custos 

administrativos e custos de conformidade são todos componentes do que eles referem como 

custos sociais da tributação: os custos incorridos pela sociedade no processo de transferir 

poder de compra dos contribuintes para o governo. Os custos sociais incluem aprovar e 

administrar a legislação, custos involuntários de conformidade e deadweight losses e gastos 

causados pelas atividades dos contribuintes no sentido de reduzir a carga tributária, tais como 

evasão, planejamento tributário e mudar para outras alternativas de consumo menos onerosas 

tributariamente, mas menos atrativas. Todos esses componentes do custo social devem ser 

incluídos em um modelo próprio dos custos de tributação, e eles devem afetar o delineamento 

de um sistema tributário ótimo. Concluem que é um pequeno enigma que o interesse de 

economistas tenha tendido seu foco apenas em um ou dois desses componentes de custos.   

 

A seguir, são arrolados e detalhados alguns estudos classificados na temática tratada nesta 

subseção e encontrados na revisão da literatura sobre tributação.  Não custa repetir que não se 

tem a pretensão de abarcar todos os estudos publicados sobre o tema, mas, apenas, de ilustrar, 

através de uma amostra representativa, as características principais e mais recorrentes da 

pesquisa produzida sobre a tributação ótima e a eficiência econômica dos tributos. 

 

Albuquerque (2004, p. 5) analisa, em artigo crítico-opinativo, as implicações de um Imposto 

Único sobre Transações (IUT). Segundo ele, sob o prisma da eficiência, o IUT recebe boa 

avaliação. Os críticos afirmam que o efeito cascata representa um grave defeito do tributo 

sobre transações financeiras, a atual CPMF, e que a cumulatividade deve ser 

intransigentemente renegada, sem necessidade de qualquer qualificação ou justificativa. Por 

certo, todos os impostos introduzem elementos de ineficiência alocativa. No caso do IUT, a 

boa análise econômica exige a comparação de seus impactos positivos e negativos com os do 
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atual sistema tributário brasileiro, mesmo melhorado por reformas estruturais. Segundo ele, é 

uma falácia a verificação dos efeitos do IUT relativamente a uma situação de ausência 

tributária. Por exemplo, um imposto cumulativo induz a verticalização se comparado a uma 

situação de total isenção tributária; porém, pode reduzir sensivelmente a indução de 

verticalização frente aos enormes impactos cumulativos do atual sistema tributário brasileiro. 

 

Allan e Iglarsh (1996, p. 31), em estudo empírico-arquival, analisaram a questão da eqüidade 

horizontal da tributação. Segundo eles, com relação ao imposto de renda, a iniqüidade 

horizontal ocorre quando contribuintes com igual habilidade de pagar imposto não sofrem a 

mesma incidência. O artigo identifica e examina as iniqüidades que surgem em função do 

diferente tratamento que é dado às diversas fontes de renda. Os dados foram extraídos das 

declarações de renda do período de 1988, relativos a contribuintes nos EUA, a partir dos quais 

foi aplicada a análise cluster. Os autores constataram que, na maioria dos diferentes níveis de 

renda, as diferentes fontes de renda tem diferentes médias de alíquotas efetivas, o que suporta 

a proposição de que a fonte de renda é a determinante da iniqüidade horizontal. Em particular, 

na maioria das faixas de renda, os salários foram a renda com maior alíquota efetiva. 

 

Aronsson e Wikstrom (2003, p. 104) desenvolvem modelo analítico relativo à tributação 

ótima e arranjos de compartilhamento de riscos em uma economia com dois níveis de 

governo. Ambos os níveis fornecem bens públicos e financiam seus gastos com tributação da 

renda do trabalho, onde a base do tributo é suscetível a decisões privadas dos agentes quanto à 

oferta de trabalho. Assumem que as localidades experimentam diferentes choques aleatórios 

de produtividade, significando que a decisão privada de oferta de trabalho, assim como as 

escolhas de alíquotas de imposto de renda, são tomadas sob incerteza. Parte do problema 

central de decisão do governo é, então, distribuir a receita de imposto entre os governos 



 147

locais. O grau ótimo de renda distribuída depende se as localidades e regiões diferem com 

respeito aos incentivos de oferta de trabalho. 

 

Atkinson e Stiglitz (1972, p. 97-98), em estudo teórico-analítico, iniciam afirmando que a 

literatura recente sobre tributação indireta tem sido caracterizada por duas linhas distintas. Por 

um lado, existem os que advogam a substituição de tributos indiretos diferenciados por uma 

alíquota uniforme sobre todas as mercadorias (tal como um tributo sobre valor adicionado). 

Seu caso é baseado em parte na simplicidade administrativa, mas baseia-se amplamente na 

crença de que uma alíquota uniforme é mais condutiva à eficiência econômica. De outro lado, 

existe a literatura sobre a tributação ótima de mercadorias argüindo que diferentes 

mercadorias devem ser tributadas a diferentes alíquotas, já que isso reduz o “peso morto dos 

tributos” (deadweight loss). Essa linha de argumento tem sido sujeita a um número de 

recentes artigos. Apesar de críticos e defensores da diferenciação de alíquota preocuparem-se 

primariamente com a eficiência econômica, o debate nunca realmente é reunível: cada lado 

tem discutido a questão como se o outro não existisse. O propósito dos autores foi o de  

apresentar uma nova formulação do problema da tributação ótima que dê mais insights dentro 

da estrutura de solução e forneça resultados mais facilmente interpretados. Usando essa 

formulação, eles tentaram clarificar a relação entre os resultados da tributação ótima e da 

visão convencional, deixando claro onde e sob que condições eles estão em acordo. Além do 

mais, usando essa nova abordagem, é possível, segundo eles, calcular a estrutura tributária 

ótima correspondente à função de demanda estimada, tendo sido apresentados alguns 

resultados numéricos. A principal conclusão é que a estrutura ótima de tributação, a partir do 

ponto de vista da eficiência, é aquela que tributa mais pesadamente produtos que têm uma 

baixa elasticidade renda da demanda. 
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Auerbahc e Hines (2001, p. 94) realizam estudo sobre a eficiência econômica dos tributos de 

uma maneira geral, abrangendo uma ampla revisão da literatura e o desenvolvimento de 

modelos analíticos. Afirmam que a análise do excess burden e da tributação ótima é um dos 

mais antigos assuntos na Economia aplicada, e a pesquisa ainda continua a oferecer 

importantes novos insights construídos sobre os trabalhos originais de Dupuit, Jenkin, 

Marshall, Pigou, Ramsey, Hotelling, e outros. Concluem, dentre outras coisas, que, 

fundamentalmente, permanece verdadeiro que sistemas tributários eficientes são aqueles que 

minimizem o excess burden sujeitos ao atingimento de outros objetivos. Segundo eles, a 

contribuição da moderna análise é identificar novas e importantes razões para preços e custos 

marginais diferirem, avaliar suas magnitudes parciais e considerar suas implicações para a 

tributação. 

 

Barbosa et al. (2003, p. 1) apresentam estudo teórico-empírico com dados de arquivo, com o 

objetivo de realizar uma simulação dos efeitos distributivos da tributação ótima sobre o 

consumo associados a programas de transferência de renda mínima feitos pelo governo 

brasileiro. Os resultados mostram que os programas de renda mínima, combinados com a 

seletividade na estrutura de tributação sobre o consumo, podem ser muito úteis como 

instrumentos de redistribuição de renda no Brasil. Concluem afirmando que as simulações da 

Bolsa-Escola podem ajudar no debate sobre a necessidade de uma expansão geral da educação 

para reduzir a pobreza e a iniqüidade no Brasil. 

 

Bertolucci (2001, p. 1) elaborou dissertação de mestrado na qual aborda os custos de 

conformidade à tributação. O autor procurou dar uma visão panorâmica desse tema em vários 

países – principalmente Reino Unido e Austrália, que vêm se dedicando com mais intensidade 

a esse estudo – e apresentou pesquisa realizada junto às companhias abertas no Brasil, na qual 
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são evidenciados os custos estimados por essas companhias e sua proporção em relação à 

receita bruta. O valor global dos custos equivale a 0,32% sobre a receita bruta na média das 

empresas pesquisadas, mas, nas empresas menores, com faturamento bruto anual de até R$ 

100 milhões, essa proporção aumenta para 1,66%. Calculando a incidência sobre o PIB destas 

empresas, chega-se a 0,75% do total das companhias abertas e, considerando apenas  as 

empresas menores, a 5,82%. Assumindo que essas incidências sejam válidas para toda a 

economia, poder-se-ia afirmar, segundo o autor, que o Brasil desperdiça, no mínimo, R$ 7,2 

bilhões por ano para cumprir as determinações das leis tributárias em vez de alocá-los à 

atividade produtiva. São apresentadas, ao final, propostas para a redução desses custos através 

da racionalização das exigências do Fisco em relação aos contribuintes. 

 

Blumenthal e Slemrod (1992, p. 185) comentam que a simplificação foi um dos principais 

objetivos do movimento de reforma de 1980 que culminou com a TRA86 nos EUA. Para 

enfatizar a importância da simplificação, a proposta do Departamento do Tesouro em  

novembro de 1984 foi intitulada Reforma Tributária para Justiça, Simplicidade e Crescimento 

Econômico. Se existiu simplificação, e em que grau, foi uma questão arduamente debatida 

nos anos seguintes. Certamente, alguns aspectos da TRA86 foram simplificados, e outros 

aspectos foram complicados; seu resultado líquido é controverso. Nesse artigo teórico-

empírico, os autores tentam fornecer uma resposta quantitativa para a questão do IR da pessoa 

física. Comparando dados de surveys de custos de conformidade conduzidos em 1982 e 1989, 

concluíram que a reforma tributária trouxe crescimento nos custos de conformidade nos anos 

80.  

 

Brou e Collins (2001, p. 1539) elaboraram artigo teórico-empírico onde desenvolvem um 

modelo de equilíbrio para avaliar os efeitos das mudanças na proporção de tributos diretos e 
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indiretos sobre a economia informal, que eles estimam que era de cerca de 11% do PIB em 

1994. Eles analisam o impacto de incrementos nas alíquotas em cada um desses tributos a fim 

de avaliar a habilidade de elevação da receita de cada método de tributação. Eles também 

analisam o impacto decorrente de mudanças nessa proporção para medir e comparar os efeitos 

de favorecer um método em relação a outro. Resultados do modelo de equilíbrio geral 

sugerem que a tributação direta é preferível à indireta quando o governo é preocupado com a 

limitação da atividade econômica informal. Um achado mais importante, provavelmente, é 

que, à luz da existência de um setor informal, os pobres preferem a tributação indireta 

enquanto que os ricos preferem a direta. Como um corolário, os autores estimam as perdas de 

arrecadação do governo canadense decorrentes da economia informal em cerca de $ 13,6 

bilhões de dólares canadenses. 

 

Coollard e Godwin (1999, p. 423), baseados em pesquisa financiada pela Inland Revenue e a 

Contributions Agency of Department of Social Security, apresentam cálculos de custos de 

conformidade para empregadores do Pay-As-You-Earn (PAYE) e National Insurance em 

1995-96. Os custos totais são estimados terem sido na ordem de l,3 bilhões de libras. Os 

custos são muito desigualmente distribuídos dentre os empregadores. Para os empregadores 

maiores, esses custos podem ser compensados pelos benefícios de fluxo de caixa por atuar 

como coletores de tributos. A composição do trabalho e de outros custos é calculada e 

estimativas são feitas dos custos de conformidade sob várias tecnologias de folha de 

pagamento. Os principais determinantes dos custos de conformidade, para um empregador, 

são examinados usando análise de regressão. Finalmente, algumas implicações são 

consideradas. 
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Dhami (2002, p. 673) realizou estudo teórico-analítico no qual avalia as vantagens e 

desvantagens de métodos alternativos de tributação do consumo para fins de uma eventual 

reforma tributária. Segundo ele, questões sobre teoria de tributação ótima de mercadorias, 

assim como propostas de reformas tributárias, são geralmente informadas por considerações 

de eficiência e eqüidade e, apesar de sua importância no mundo real da política tributária, 

questões administrativas são geralmente ignoradas.  

 

Gordon e Nielsen (1997, p. 190) discutem a proporção ótima de imposto sobre a renda (IR) e 

imposto sobre o valor adicionado (VAT) sob o ponto de vista de minimização da evasão 

tributária na Dinamarca. Eles desenvolvem modelo analítico e estimam, a partir de dados 

agregados da contabilidade e arrecadação dinamarqueses, a evasão de ambos os impostos. Os 

dados sugerem que os níveis de evasão nos dois impostos são relativamente modestos. Quanto 

à escolha da proporção VAT versus IR para minimizar o custo da evasão, os autores prevêem 

que os custos da evasão poderiam ser reduzidos pelo incremento na alíquota do VAT em 

relação ao IR, pelo menos dada a situação prevalecente na Dinamarca em 1982. 

 

Heady (1993, p. 15) subscreve artigo com abordagem normativa no qual faz uma revisão da 

literatura a respeito da tributação ótima. Propõe-se a responder a questão se, e em que 

extensão, a literatura da tributação ótima pode fornecer orientação na determinação prática de 

políticas tributárias. Afirma que, como qualquer teoria, ela tem limitações práticas e deve 

portanto ser aplicada com grande cuidado. O autor pretende, então, indicar tanto as fraquezas 

como os pontos fortes da tributação ótima como guia de política tributária. 

 

Kesselman (1993, p. 131) avalia as alegações de que aumentando a participação dos impostos 

indiretos reduzir-se-ia a evasão, melhorando, assim, a distribuição da renda líquida e gerando 
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um “dividendo fiscal”. Nesse artigo teórico-analítico, afirma que considerações práticas 

sugerem que setores que evadem imposto de renda também estariam fortemente inclinados a 

evadirem impostos indiretos. Uma análise de equilíbrio geral encontra que mudar o mix de 

tributos traz pouco ou nenhum dos efeitos alegados relativamente à evasão ou à melhor 

distribuição de renda. Aumentando tributos indiretos sobre o consumo dos evasores implicará, 

segundo o autor, que estes acabarão evadindo menos imposto de renda, mas, por outro lado, 

evadirão mais imposto indireto. Segundo o autor, os achados desse estudo sugerem que – 

contrariamente às alegações de muitos economistas e gestores públicos – a evasão não deve 

ser uma questão significativa na escolha do mix apropriado de tributos. Evidentemente que a 

evasão deve ser uma preocupação no delineamento e implementação de ambos os tributos, 

mas o balanço entre essas duas formas de tributação deve ser determinado por amplos 

critérios de eficiência, eqüidade e operacionais mais do que em função da evasão. 

 

Kleven et al. (2000, p. 584), em artigo teórico-analítico, sugerem que o sistema tributário 

ótimo deve favorecer serviços produzidos pelo mercado que são substitutos próximos para 

serviços produzidos domesticamente. Primeiro, eles modificam a regra clássica de Corlett-

Haque para tributação ótima de mercadorias mostrando que ela pode ser ótima para impor 

uma alíquota relativamente baixa sobre consumidores de serviços, mesmo que tais serviços 

sejam complementares do lazer. Segundo, eles encontraram que quando serviços e outros 

bens são complementares do lazer, de maneira que uma tributação uniforme de mercadorias 

seria ótimo na ausência de produção doméstica, a estrutura ótima de tributos certamente 

envolverá relativamente menores alíquotas sobre serviços a consumidores. Os serviços a que 

os autores se referem são aqueles ofertados pelo mercado, mas que podem também ser 

produzidos domesticamente, onde ele não é atingido pela tributação, tais como reparos de 
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casas, reparo de outros bens duráveis, limpeza, jardinagem, serviços domésticos, cozinha, 

lavagem de pratos, corte de cabelo etc. 

 

Petchey e Levtchenkova (2003, p. 218) desenvolvem estudo teórico-analítico sobre como 

mudanças nas alíquotas dos impostos sobre mercadorias e sobre a renda afetam as escolhas de 

localização de fatores móveis de produção dentro de uma economia com regiões, assim como 

a oferta total desses fatores para a economia. Os autores argumentam também que as 

mudanças neutras no mix de tributos quanto a receitas (por exemplo, um aumento na alíquota 

sobre mercadorias combinado com uma redução na alíquota do imposto de renda) afetarão a 

distribuição doméstica de fatores móveis, sua oferta para a economia e o bem-estar social. Em 

outras palavras, a neutralidade sobre a receita não deve ser usada como um guia para os 

efeitos no bem-estar das mudanças de mix da tributação. Outra conclusão é que tributos 

nacionais que são cobrados à mesma alíquota em todas as regiões têm diferentes efeitos 

regionais. Isso é devido, principalmente, à mobilidade dos fatores capital e trabalho, induzida 

pelas mudanças de alíquota, interagindo, a seu turno, com externalidades específicas de 

localização. 

 

Racionero (2001, p. 628) trata da tributação ótima em um modelo com economia de duas 

classes, sendo dois tipos de indivíduos (trabalhadores com alta e baixa qualificação) e duas 

mercadorias privadas. Nesse artigo teórico-analítico, ele deriva um imposto de renda não-

linear ótimo e um imposto sobre mercadorias linear ótimo relativos aos bens de interesse 

social (merit goods), tais como educação compulsória, saúde etc.  Além disso, formula os 

argumentos de merit good como uma patologia da escolha individual, assume fraca 

separabilidade entre consumo e lazer e mostra como os resultados padrões de tributo ótimo 

são modificados devido às considerações relativas a esses bens de interesse social.  
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Slemrod e Yithaki (1996, p. 173) elaboraram artigo com ampla revisão da literatura, 

apreciação crítica e desenvolvimento de modelos analíticos relativos à tributação ótima e aos 

custos administrativos da tributação. Nesse artigo, os autores argumentam que o problema de 

delinear um sistema tributário é muito mais amplo do que o apresentado no problema da 

tributação ótima, apesar de o alvo ser ainda o de maximizar o bem-estar social ou, 

alternativamente, minimizar os custos sociais, dados alguns objetivos. O componente mais 

importante ausente desses modelos de tributação ótima é a administração da legislação 

tributária, que inclui não apenas o processo pelo qual as bases são determinadas, mas também 

o processo tributário por si mesmo – o procedimento que determina e transfere receita 

tributária dos indivíduos para o governo. Aprovar a lei não eleva a receita por si só: é 

necessário o enforcement. 

 

Smith e Richardson (1999, p. 321) afirmam que a legislação tributária australiana tem sido 

criticada durante muitos anos por sua dificuldade de leitura e compreensão. O Tax Law 

Improvement Project (TLIP) foi estabelecido em dezembro de 1993 para reescrever, em 

linguagem clara, a legislação do imposto de renda australiano. O primeiro propósito do artigo 

é testar empiricamente a eficácia da tentativa de simplificar o Income Tax Assesment Act 

1936, na sua forma emendada. O estudo utiliza medidas empíricas na análise do nível de 

legibilidade da legislação tributária australiana e aproveita pesquisa anterior, que aplicou 

métodos similares no exame do processo de simplificação na Nova Zelândia. O uso da 

fórmula de legibilidade é o método mais comum na pesquisa contemporânea para avaliar 

legibilidade. O chamado Flesch Readability Index dá a documentos lidos um confortável 

escore de 0 (mais difícil de ler) a 100 (mais fácil de ler). Um escore entre 60 e 70 é 

considerado aceitável. Os achados indicaram que a parte da legislação emendada foi mais 
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legível do que as correspondentes seções da legislação de 1936, que é consistente com  

achados anteriores. Apesar disso, os resultados estão bem abaixo do parâmetro aceitável, 

sugerindo que o objetivo da simplificação não foi atingido. 

 

Sobel (1997, p. 468), em artigo teórico-analítico, demonstra que a estrutura ótima de 

tributação em um sistema federal de governo é aquela em que somente aos mais baixos níveis 

de governo é permitido tributar, e o mais alto nível de governo recebe suas receitas como 

contribuições dos níveis mais baixos. A ineficiência central criada quando múltiplos níveis 

podem tributar é uma externalidade de receita entre governos. Um sistema federal com 

múltiplos níveis de autoridades tributárias resulta em alíquotas combinadas mais altas do que 

seria ótimo, um mais alto excess burden da tributação, e um viés de ineficiência nos gastos do 

governo. 

 

Spicer (1987, p. 625) refere que muitos economistas têm estado preocupados com os efeitos 

das alíquotas na evasão de imposto. Pouca ou nenhuma atenção tem sido devotada para 

examinar os efeitos da evasão tributária nas alíquotas. Existe uma presunção aqui de que o 

governo procura algum alvo fixo de arrecadação, de maneira que um aumento na evasão leva 

o governo a tentar recuperar pelo menos algumas das receitas perdidas através da elevação de 

alíquotas. A assunção da maximização da arrecadação é claramente controversa. Ela, 

entretanto, fornece um interessante e útil contraponto à assunção de uma arrecadação fixa 

exigida. A partir disso, neste artigo teórico-analítico, o autor procura analisar os efeitos da 

evasão tributária nas alíquotas de imposto, usando a assunção da maximização da 

arrecadação. O modelo mostra que a evasão tributária pode levar a menores alíquotas e a 

menores receitas de imposto. Ele argumenta que esse achado leva a uma visão algo diferente 

do problema da evasão do que a resultante do uso da assunção da arrecadação fixa. 



 156

 

Tran-Nam et al. (2000, p. 229) realizam estudo teórico-empírico com dados de arquivo sobre 

a questão dos custos de conformidade da tributação, afirmando que eles continuam atraindo a 

atenção pública através da OECD. Isso é particularmente verdadeiro na Austrália, onde uma 

importante reforma tributária tem lugar. Este artigo reporta um projeto de pesquisa em 

andamento sobre custos de obediência tributária federal conduzido por uma equipe de 

pesquisa da Australian Taxation Studies Program (ATAX) da University of New South Wales. 

Alguns achados empíricos agregados, baseados em um amplo survey de 10.000 contribuintes 

individuais e empresas através do correio, foram no sentido de que esse custos na Austrália 

são significativos e altamente regressivos. 

 

Willner e Granqvist (2002, p. 273) analisam uma reforma tributária com ampliação da base, 

redução de alíquotas e simplificação, que pode ser neutra em termos de receita, ou que pode 

manter as alíquotas médias constantes. Tal reforma geralmente aumenta a eficiência sob 

condições razoáveis, mas não necessariamente se a alíquota média é calculada sobre a renda 

tributável ou se a neutralidade da receita refere-se ao pagamento de tributos agregados 

somente. Na maioria dos casos, uma reforma que aumenta a eficiência provavelmente 

aumenta a iniqüidade, a menos que a redução da alíquota marginal afete grandemente 

contribuintes de menor renda. Assim, em alguns casos, poderia existir um caso utilitário para 

aumento, mais do que redução da alíquota marginal. Os autores concluem que a reforma com 

redução de alíquota e a ampliação da base pode ser delineada para aumentar tanto a eficiência 

como a eqüidade, mas somente acompanhada de uma vontade política para desenhar o 

sistema apropriadamente. 
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Wilson (1999, p. 269) afirma que uma mensagem central da literatura da competição 

tributária é que governos independentes engajam-se em uma competição dispendiosa por 

capital escasso através de reduções nas alíquotas de tributos e níveis de gastos públicos. Neste 

artigo teórico-analítico, o autor discute muitas das contribuições para essa literatura, 

abrangendo desde as primeiras demonstrações de competições tributárias dispendiosas até as 

mais recentes contribuições que identificam aumento de eficiência desempenhado por 

competição entre governos, envolvendo considerações não presentes nos primeiros estudos, 

bem como estrutura de mercado de competição imperfeita, problemas de comprometimento 

do governo e considerações de política econômica. 

 

Adicionalmente, outros estudos sobre tributação ótima e eficiência econômica dos tributos são 

referidos apenas de forma sumária. Sobre tributação ótima têm-se, ainda, Golosov et al. 

(2003) e Sadler (2001); sobre a eficiência econômica dos tributos, há os estudos de Farber 

(2003), Gambiage e Além (2000), Grossman et al. (2002), Jost (2003), Mankiw (2001), 

Poterba (2002), Simão Júnior (2003), Slemrod e Yithaki (1996), Turner et al. (1998) e 

Rezende (2001), que se somam aos demais já referidos para completar a amostra levantada de 

trabalhos sobre a temática discutida nesta subseção. 

 

Com essas referências e considerações, encerra-se a análise da pesquisa sobre tributação 

ótima e eficiência econômica dos tributos e passa-se à discussão da temática relativa aos 

aspectos macroeconômicos da tributação. 

 

 

4.6 Aspectos macroeconômicos da tributação 
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Segundo Calvette (2002, p. 21), a Macroeconomia é a parte da teoria econômica que estuda os 

agregados econômicos e a relação que estes guardam entre si. Ela está preocupada 

essencialmente com três agregados: o produto (renda), o nível de emprego e o nível geral de 

preços. Mas também lhe interessam de perto, até para explicar as diferenças nas três variáveis 

mencionadas, a poupança, o consumo, o investimento, a oferta e demanda de moeda, a taxa de 

câmbio, o saldo da balança de pagamentos e outras. Estudando os agregados, propõe-se a 

saber o que determina seus valores e o que os faz variar ao longo do tempo. A fim de 

responder o que os faz variar, busca estabelecer relações entre os agregados, como, por 

exemplo, dizer que o consumo é função direta da renda. Também se propõe a saber em que 

circunstâncias o sistema econômico está em equilíbrio, e como a política econômica pode 

aproximar ou afastar a economia do equilíbrio planejado. 

 

Esta área temática de pesquisa tributária não é uma das mais exploradas pela academia, se 

comparada com as anteriores, mas tem características que exigem sua classificação em 

separado. Aqui, o relacionamento com a tributação se dá a nível dos já referidos agregados 

macroeconômicos, tendo como foco questões relacionadas ao crescimento econômico, 

inflação, políticas de estabilização, dentre outras.  

 

Vuchelen (2000, p. 11-12) realiza um levantamento da literatura sobre aspectos macro da 

tributação dentro de uma perspectiva intertemporal. Essa restrição determina a 

sustentabilidade de políticas fiscais anunciadas e, portanto, a percepção da política fiscal pelos 

agentes econômicos. O esquema de abordagem do autor abrange os seguintes tópicos: (1) 

contribuição da tributação nas políticas de estabilização; (2) restrição orçamentária do 

governo; (3) expectativas dos agentes econômicos quanto à tributação; (4) relevância da 
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periodicidade (timing) da tributação; (5) tributação e inflação; (6) abordagens positivas para a 

tributação, com discussão relativa a economias fechadas; (7) tributação em economias abertas. 

 

Quanto à relação entre tributação e políticas de estabilização, algumas questões discutidas, 

segundo Vuchelen (2000, p. 14), são: (1) se o impacto do aumento dos gastos governamentais 

na demanda total seria compensada pela redução do investimento e dos gastos privados; (2) 

como são uma redução de tributo ou um déficit financiados? A política tem credibilidade? Ela 

é sustentável? E quanto aos efeitos internacionais? O que motiva os políticos a modificarem 

tributos?  

 

Quanto ao timing da tributação, na tradicional abordagem da estabilização, altos déficits são 

um crucial instrumento para aumentar o crescimento. Entretanto, se os gastos permanecem 

iguais, isso implica que em algum momento no futuro os tributos serão elevados. Déficits são 

assim um instrumento para transferir tributos intertemporalmente. Os cidadãos estarão alertas 

disso e considerarão os tributos futuros nas suas decisões? Em outras palavras, existe um ônus 

associado com a dívida do governo? Essa discussão emerge forçadamente por volta de 1960 

(VUCHELEN, 2000, p. 17). 

 

A literatura da inflação é vasta. Vuchelen (2000, p. 23) limita-se a comentar aspectos que são 

especialmente relevantes a partir de um ponto de vista de política fiscal. Primeiro, inflação 

como um tributo. Inflação deve, de fato, como um processo de aumento de preços, ser 

admitida pelo governo, se não estimulada. A segunda questão refere-se à relação entre déficits 

e inflação. Inflação inesperada redistribui riqueza entre devedores e credores. Já que 

freqüentemente o governo é o principal devedor, as conseqüências orçamentárias da inflação 

não podem ser negligenciadas. Inflação é, assim, uma alternativa para a tributação tradicional. 
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Além disso, sistemas tributários são, na maior parte do tempo, não indexados, de modo que, 

em geral, o impacto direto da inflação é uma elevação mais do que proporcional das receitas 

de tributos. Tributação e inflação são, também, apesar de menos diretamente, ligados pela 

restrição orçamentária do governo. Note que a tributação afetará diretamente o nível de 

preços, mas desde que, em geral, mudanças nas alíquotas não ocorram continuamente, eles 

não explicarão a inflação. 

 

Vuchelen (2000, p. 25) explica, ainda, aspectos da literatura sobre o “ciclo de negócios 

político” . Ele refere-se à criação de condições econômicas favoráveis ao tempo da eleição, de 

maneira a aumentar as chances de reeleição de políticos. Obviamente que a tributação é um 

instrumento que pode ser usado para gerar esses ciclos. 

 

Araújo Neto e Sousa (2002, p. 1) realizam estudo teórico-empírico cujo objetivo é calcular, 

para o caso brasileiro, as alíquotas tributárias macroeconômicas médias, referentes ao imposto 

sobre consumo, sobre a renda do trabalho e sobre a renda do capital utilizando dados de 

arrecadação tributária e da contabilidade nacional do período 1975-1999. Os resultados 

obtidos mostram que o gravame excessivo, engendrado pela tributação do consumo e da renda 

do trabalho, é extremamente elevado mesmo quando se leva em conta o padrão de tributação 

que caracteriza países de economia similar à brasileira. No tocante à tributação do capital, as 

baixas alíquotas encontradas confirmam os resultados de outros estudos, onde a existência de 

substituição tributária faz com que países que tributam fortemente o consumo e a renda 

tendam a tributar menos a renda do capital. Por fim, a análise dos impactos da tributação 

ilustra a utilidade das alíquotas tributárias estimadas para a modelagem macroeconômica. 
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Auerbach (2002, p. 387) afirma que muito tem sido escrito sobre crescimento econômico e os 

cortes de impostos realizados pelo Tax Relief Reconciliation Act (EGTRRA), seu impacto 

sobre o orçamento federal, suas conseqüências distributivas, e seu impacto microeconômico 

de curto prazo. Tem sido dado menos foco nos efeitos dos incentivos do EGTRRA, sendo que 

um dos mais importantes potenciais efeitos comportamentais é sobre a poupança. Um 

interessante produto dessa análise é o “escore dinâmico” do corte de impostos. Comparando 

as perdas de renda gerada pelo modelo onde esse efeito comportamental não ocorre com 

aquele onde se dá a resposta comportamental, pode-se estimar quanto da perda de renda seria 

recuperada pela expansão da atividade econômica. As simulações sugerem que o escore 

dinâmico tem um significativo impacto sobre as perdas de renda, mas que o impacto do corte 

de impostos na poupança nacional é, ainda, negativo no longo prazo. 

 

Cheeseman (1975, p. 44) propôs medidas para criar um sistema tributário imune aos efeitos 

da inflação. Segundo ele, a inflação tem sido um tributo silencioso desde a introdução do 

imposto de renda federal nos EUA, em 1913. Em períodos recessivos, os tributos são mais 

freqüentemente elevados do que reduzidos, reforçando o declínio da atividade econômica 

mais do que estimulando o consumo. Mais especificamente, o autor propõe um ajuste 

automático de alíquotas de impostos diretamente relacionado aos índices de inflação como 

forma de criar um sistema tributário neutro. 

 

Devereux et al. (2004, p. 367) analisam o enigma do imposto de renda das pessoas jurídicas 

no Reino Unido: para padrões históricos e internacionais, a arrecadação desse imposto tem 

crescido, enquanto que as alíquotas estabelecidas pela legislação têm sido reduzidas. Para 

explicar o fenômeno, os autores consideram fatores econômicos e também aqueles baseados 

nas modificações da legislação tributária. Modificações legais, tais como reduções nos 
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incentivos tributários para investimentos de capital, podem explicar somente parte do enigma. 

Dentre as explicações econômicas, um incremento no tamanho do setor empresarial, 

principalmente causado pela expansão do setor de serviços, bem como o aumento na 

lucratividade dos bancos, aparecem como as mais prováveis.  

 

Edmiston (2004, p. 425) desenvolve modelo analítico e investiga empiricamente o impacto, 

no investimento, da volatilidade das alíquotas efetivas de imposto incidente sobre a renda de 

capital a partir de dados cros-section de quinze países da União Européia, EUA e Japão. Os 

resultados sugerem que a volatilidade das alíquotas efetivas de imposto sobre os rendimentos 

de capital tem um impacto negativo significativo sobre o investimento per capta, 

considerando o número de trabalhadores, com elasticidade variando entre –0,012 e –0,029. 

 

Engen e Skinner (1996, p. 617) dedicam-se ao estudo da relação entre tributação e 

crescimento econômico. Utilizam três perspectivas para analisar o impacto da principal 

reforma tributária nos EUA, que cortou cinco pontos percentuais nas alíquotas marginais de 

imposto de renda. A primeira perspectiva é examinada a partir dos registros históricos da 

economia americana para avaliar se o corte de impostos esteve associado com o crescimento 

econômico. Uma segunda abordagem considera evidências sobre a tributação e crescimento 

econômico em uma ampla amostra de países. Finalmente, evidência de estudos 

microeconômicos sobre crescimento da oferta de emprego, dos investimentos e da 

produtividade são usados. Os resultados apontaram modestos efeitos - na ordem de 0,2 a 0,3 

pontos percentuais – nos índices de crescimento em resposta ao corte de impostos. De 

qualquer forma, segundo os autores, qualquer pequeno efeito pode ter um grande impacto 

cumulativo nos padrões de bem-estar.  
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Johnston e Cox (2002, p. 297) realizam estudo teórico-empírico que provê o teste mais direto 

da hipótese das perdas de arrecadação de imposto indireto sobre as vendas no mês de janeiro, 

conhecido como “efeito janeiro”. Examinando a relação entre variáveis macroeconômicas que 

deveriam estar relacionadas à queda na arrecadação desse imposto e indicadores de 

mensuração do “efeito janeiro”, o estudo fornece uma abordagem endereçada a problemas de 

microestrutura de mercado que são inerentes ao que a maioria da pesquisa prévia anterior 

havia referido. O estudo também trata de algumas questões metodológicas e especificação de 

variáveis de testes anteriores, resultando no fortalecimento do suporte dos resultados relativos 

às perdas de arrecadação decorrentes do efeito referido. 

 

Meneghetti Neto (1990, p. 181) elaborou estudo teórico-empírico com dados de arquivo 

procurando mostrar a forma pela qual a inflação afetou o volume de arrecadação do ICMS, 

em termos gerais, no Rio Grande do Sul, bem como os efeitos perversos das dilatações de 

prazos no recolhimento desse imposto. Pode-se concluir, de uma forma geral, que o sistema 

de arrecadação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, notadamente no que diz respeito ao 

ICMS, tornou-se vulnerável à inflação. Isso porque a defasagem existente entre o fato gerador 

do ICMS e a coleta do mesmo tem contribuído para que, em períodos de aumento da taxa de 

inflação, a arrecadação real diminuía. Segundo o autor, a evidência empírica para o período de 

1971 a 1989 indica que o ICMS foi indexado parcialmente em relação ao nível geral de 

preços. 

 

Myles (2000, 141-164), em artigo teórico com metodologia bibliográfico-opinativa, discute a 

relação entre tributação e crescimento econômico. Segundo ele, o desenvolvimento de teorias 

endógenas de crescimento tem aberto uma avenida através da qual os efeitos da tributação 

sobre o crescimento econômico podem ser explorados. Modelos explícitos de decisões 
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individuais que contribuem para o crescimento permitem a análise da incidência tributária e a 

predição dos efeitos no crescimento. O artigo revisa evidências teóricas e empíricas para 

avaliar se surge um consenso quanto a como a tributação afeta a taxa de crescimento 

econômico. É mostrado que modelos teóricos isolam um número de canais através dos quais a 

tributação pode afetar o crescimento e que esses efeitos podem ser muito substanciais. Apesar 

dos testes empíricos dos efeitos de crescimento enfrentarem dificuldades não resolvidas, 

evidência empírica aponta muito fortemente para a conclusão de que o efeito tributário é 

muito fraco. As conclusões da evidência empírica não são muito diversas dos estudos 

teóricos. Apesar de alguns desacordos, o quadro que emerge é que o efeito da tributação, se 

existe algum, é relativamente pequeno. Dado esses achados, que princípios devem ser 

seguidos para delinear tributos? A evidência empírica pode ser interpretada como suportando 

o argumento de que o nível de tributos não é significante (com a óbvia e importante 

advertência de que essa afirmação não se estende para níveis além do espectro observado nos 

dados), mas a estrutura de tributação é importante. Quando o crescimento é endógeno, a 

tributação pode influenciar os fatores que determinam a taxa de crescimento. 

 

Padovano e Galli (2001, p. 44) propõem refinada estimativa das efetivas alíquotas marginais 

de imposto de renda para 23 países da OECD no período de 1951 a 1990. Regressões em 

painel encontraram que essa variável é negativamente correlacionada com o crescimento 

econômico. Os resultados são consistentes com as teorias endógenas do crescimento e opostas 

àquelas encontradas pela maioria da literatura empírica, que se baseia na alíquota média 

efetiva. A correlação negativa persiste de forma robusta mesmo considerando outros fatores 

determinantes do crescimento econômico. 
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Petrucci (2002, p. 553) examina a implicação da tributação do consumo sobre a acumulação 

de capital em um modelo de setor com crescimento endógeno e horizonte finito. Um imposto 

sobre o consumo, quando a tributação da renda se dá de forma que pode ser repassada aos 

consumidores, redistribui renda entre as gerações atuais e as futuras e, assim, diminui o 

consumo agregado e eleva a poupança, estimulando a acumulação de capital e o crescimento 

econômico. Se, entretanto, os recursos da tributação forem usados para financiar gastos 

públicos improdutivos, o efeito da tributação do consumo sobre o crescimento endógeno 

desaparece, assim como nenhuma distribuição de renda entre gerações ocorre. Finalmente, um 

imposto sobre o consumo acompanhado por uma redução compensatória do endividamento 

público aumenta o crescimento econômico de longo prazo e reduz a proporção entre consumo 

e produto. Os resultados obtidos pelo autor diferem, segundo ele próprio, da literatura prévia 

sobre crescimento econômico endógeno. 

 

Volkerink et al. (2002, p. 209) sustentam que, em vários estudos empíricos, indicadores 

tributários (tax ratios) - arrecadação tributária relacionada a alguma base macroeconômica 

agregada – são empregados como aproximações da carga tributária. O problema mais difícil 

no cálculo desses indicadores é a forma através da qual a arrecadação do imposto de renda das 

pessoas físicas é atribuída para trabalho e capital.  Os autores comentam que a metodologia 

proposta em estudos anteriores é extremamente falha nesse aspecto. Usando informações de 

fontes nacionais, eles calculam mais acuradamente os tax ratios para oito diferentes países da 

OECD cujos números divergem substancialmente daqueles obtidos pela metodologia 

criticada. Os resultados da análise anterior não mudam significativamente se são usados os 

indicadores obtidos pelos autores; entretanto, se tomados em conta efeitos específicos para 

cada país no modelo, os resultados mudam. Impostos sobre o capital, por exemplo, mostraram 
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reduzir o crescimento econômico. Além disso, confirmaram achados de outro estudo no 

sentido de que alta tributação do rendimento do trabalho aumentou o desemprego na Europa. 

 

Widmalm (2001, p. 199) realizou estudo teórico-empírico usando dados cross-sectional de 23 

países integrantes da OECD, relativos ao período de 1965 a 1990, onde encontrou evidências 

de que a estrutura tributária afeta o crescimento econômico. Especificamente, concluiu que a 

proporção de arrecadação tributária relativa ao imposto de renda das pessoas físicas tem uma 

correlação negativa com o crescimento econômico. Esse resultado é robusto pois decorre de 

uma análise extremamente sensível, onde foram controlados, de uma forma sistemática, 

outros plausíveis fatores determinantes do crescimento. Além disso, existe alguma evidência 

de que a progressividade do imposto, medida em termos de elasticidade do imposto de renda 

no longo prazo, é associada com baixo crescimento econômico. 

 

William et al. (1986, p. 630) realizaram pesquisa teórico-empírica procurando confrontar a 

hipótese de que altos níveis de arrecadação conduzem a maiores gastos públicos versus a 

hipótese que propugna o contrário, ou seja, que altos gastos públicos levam a um aumento 

futuro de impostos. Com base em dados anuais do período de 1946 a 1983, obtidos do 

governo federal americano, os autores encontraram resultados confirmando a expectativa no 

sentido de que maiores gastos públicos hoje implicam em elevação de impostos mais tarde. A 

evidência suporta a visão de que o sistema político, de alguma forma, determina quanto gastar 

e, então, buscam-se fontes de receita para financiar esse nível de gasto.  

 

 

4.7 Pesquisa legal 
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Na seara da pesquisa tributária legal, podem ser incluídos todos aqueles estudos de caráter 

eminentemente normativos onde o objetivo é buscar o sentido da norma jurídico-tributária, 

interpretá-la, propor soluções para questões concretas de aplicação de legislação ou medidas 

de redução da carga tributária. Assim, decidiu-se pela conveniência de dividir o tema em três 

áreas distintas: (1) jurídico-tributária; (2) contabilidade e auditoria tributária; e (3) 

planejamento tributário. Cada uma dessas áreas serão discutidas a seguir. 

 

 

4.7.1  Pesquisa jurídico-tributária 

Billings e Crumbly (1996, p. 97) realizam estudo teórico-empírico objetivando investigar o 

papel da regressão na decisão de questões fiscais entre várias autoridades e contribuintes. 

Também procura tratar de questões tais como se a regressão tem sido usada em casos judiciais 

envolvendo tributos e, se sim, quanto efetivamente tem sido usada. Apesar de numerosos 

artigos acadêmicos publicados relativos à aplicação da análise de regressão como uma 

ferramenta contábil, sua aplicabilidade como uma ferramenta em problemas de litígios fiscais 

tem sido amplamente ignorado. Esta pesquisa documenta a extensão em que a análise de 

regressão tem sido usada para resolver questões fiscais e evidencia condições sob as quais as 

conclusões baseadas na regressão são consideradas evidência legítima. Diversas decisões 

judiciais relativas a imposto de renda federal, imposto de renda estadual e impostos sobre 

propriedade são revistas para ilustrar a extensão em que a análise de regressão tem sido 

aplicada, sua eficácia, e implicações para futuras decisões de questões tributárias. Evidência 

de decisões judiciais revistas indicam que a análise de regressão pode ser usada com sucesso 

para descobrir fatos relevantes, estimativas e projeções. Entretanto, a credibilidade de tal 

evidência dependerá da observância das premissas da análise de regressão e da compreensão 

do fenômeno em estudo de parte do expert. Segundo os autores, o uso da regressão para 
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conduzir a análise legal (por exemplo, prevendo o resultado do litígio) é de pouca utilidade na 

esfera judicial. 

 

Chiang (2003, p. 1533) analisa a legislação aplicável às chamadas trademark holding 

companies nos EUA, que cresceram em popularidade como meio de reduzir a carga tributária. 

Essas companhias são subsidiárias incorporadas em um Estado que não tributa a renda 

decorrente de royalties e são ligadas a empresas que operam em Estados que tributam esses 

rendimentos. Essas últimas evitam a tributação transferindo seus direitos para a holding. 

Tendo em vista que vários Estados têm adotado medidas tentando restringir essa 

possibilidade, o autor examina aspectos jurídicos relacionados ao que chama Commerce 

Clause, constante da legislação americana, e suas implicações relativamente ao problema. 

 

Cockfield (2002, p. 606) discute as implicações tributárias da informação econômica, a 

disciplina da Economia que estuda como a informação, enquanto objeto de comércio, se 

comporta em um mercado. Isso inclui toda informação digital que é comercializada ou 

considerada como prestação de serviços. Essas atividades normalmente envolvem elevados 

custos fixos ao lado de irrisórios custos de reprodução e distribuição. Essas características 

impõem desafios às tradicionais normas e princípios que enfatizam o controle sobre o espaço 

geográfico, o caráter da renda e os bens tangíveis e direitos sobre eles. Segundo o autor, em 

vista do crescimento da representatividade desse setor na economia, a legislação tradicional 

pode levar a inaceitáveis perdas de arrecadação e distorções no ambiente econômico, muito 

em função da desigual tributação da economia tradicional frente ao comércio digital. O artigo 

discute como esses desafios podem ser enfrentados, por exemplo, pela ampliação da base de 

tributação para fins de impostos sobre o consumo e o desenvolvimento de testes apropriados 

para fins de verificação da incidência do imposto de renda. 
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Gross (1998, p. 916) discute, em seu artigo, a legalidade da forma e dos limites de dedução 

das despesas com financiamento da educação para fins de apuração do imposto de renda das 

pessoas físicas. Segundo ele, o tratamento tributário dos juros pagos decorrentes de crédito 

educativo falha no atingimento da neutralidade fiscal nas decisões de investimento em 

educação. Analisando os princípios normativos subjacentes à tributação pessoal, o autor 

mostra que os custos com educação são propriamente divididos em duas partes, investimento 

e consumo, sendo que a primeira deveria ser tratada como uma despesa dedutível. A partir 

disso, o autor propõe soluções normativas para corrigir o problema. 

 

Innes (2001, p. 1459) ressalta que no Canadá, quando o contribuinte é auditado pelo fisco 

(que tem amplos poderes para isso) com o intuito de apurar a prática de crime e, 

conseqüentemente, processá-lo criminalmente, o contribuinte tem assegurado na lei o direito 

de não se auto-incriminar. Refere decisões dos tribunais no sentido de que, nesses casos, o 

fisco deve alertar o contribuinte quanto a isso e, como corolário, o contribuinte não é obrigado 

a responder perguntas (ou dar informações) impostas pelo fisco. 

 

Jones (2005, p. 169) discute as implicações da decisão da Suprema Corte norte-americana 

que, depois de um longo debate entre as cortes de apelação que durou cerca de quarenta e 

cinco anos, considerou que os honorários advocatícios contingenciais recebidos nas demandas 

judiciais pelo vencedor seriam tributados como renda do cliente, e não do advogado 

patrocinador da causa. O autor faz um retrospecto judicial da questão ao longo dos anos e 

manifesta-se surpreso e contrário à decisão adotada pelo tribunal maior dos EUA. 
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Kirsch (2004, p. 1) afirma que em várias ocasiões passadas, quando confrontado com 

situações em que os contribuintes tiram vantagens de determinadas brechas legais, os 

legisladores norte-americanos respondem de uma forma pouco usual. Mais do que meramente 

modificar a norma tributária para alterar as conseqüências para o contribuinte ou estabelecer 

sanções pecuniárias e criminais, o legislador cria penalidades alternativas. Por exemplo, em 

resposta à atitude de cidadãos que renunciam à nacionalidade americana para evitar pagar 

impostos, determinou-se a publicação dos nomes desses cidadãos no registro federal, além de 

modificar a norma de imigração para impedir a reentrada no país. No caso de empresas 

expatriadas, foi proposta legislação impedindo essas empresas de contratarem com o governo. 

Nesse artigo, o autor discute aspectos e implicações dessas penalidades alternativas, tais como 

seus efeitos instrumentais, sua função na alteração de normas sociais e seu papel como uma 

legislação simbólica. O autor conclui que essa prática produz significativos problemas e 

sugere a redução dessa prática pelo legislador nos EUA. 

 

Weisbach (1998, p. 1) desenvolveu trabalho examinando como a legislação deveria traçar 

linhas claras para distinguir institutos importantes da norma tributária. Segundo o autor, esse 

problema é difundido e persistente em termos de legislação tributária nos EUA. Cita 

exemplos de alguns institutos, como a distinção entre empréstimo e capital próprio, trabalho 

independente e assalariado, dentre outros, e afirma que em muitos aspectos a norma é falha. O 

autor sugere que o problema seja analisado de uma forma abrangente pelo traço de distinções 

onde isso é mais eficiente de ser feito, e que a eficiência é o método de análise apropriado.   

 

Weisbach (1999, p. 860) trata da questão se ou quando normas antiabuso são desejáveis em 

matéria tributária. Segundo ele, tendo em vista as brechas legais, os contribuintes têm 

conseguido manipular as regras tributárias no sentido mais conveniente, levando à perda de 
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arrecadação dos tributos. Em resposta, legisladores e autoridades públicas têm direcionado 

suas atuações no sentido da criação e aplicação de regras antiabuso. Uma regra típica nesse 

sentido é a que permite o fisco interpretar a norma tributária considerando, em determinados 

casos, não apenas o que literalmente está escrito na lei, mas aspectos sistemáticos e 

finalísticos da norma. O autor discute as implicações da introdução crescente dessas regras no 

sistema tributário americano. 

 

Incontáveis estudos podem ser encontrados em livros e em revistas brasileiras que têm o tema 

do Direito Tributário como seu foco principal, sendo as referências a seguir apenas uma 

pequena amostra ilustrativa. Alves (2005, p. 7), por exemplo, analisa a questão da incidência 

do ISSQN sobre a importação de serviços. Uma vez que esse imposto incide sobre a prestação 

de serviços, sustenta a autora que o sujeito passivo é o prestador, não se podendo entender que 

o legislador possa escolher atribuir ao tomador dos serviços a condição de sujeito passivo da 

obrigação tributária. A norma constitucional prevê a incidência do ISSQN também sobre o 

serviço proveniente do exterior, ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior do país. A par 

disso, a autora conclui pela inconstitucionalidade da dita incidência, uma vez que a incidência 

não poderia alcançar serviço cuja prestação se deu fora do território brasileiro. 

 

Batista Júnior e Andrade (2005, p. 95) discutem a natureza jurídica dos serviços prestados 

pelos provedores de acesso à internet e, a partir daí, se eles estariam sujeitos ao ICMS ou ao 

ISSQN. Segundo os autores, a atividade do provedor é serviço de comunicação. O provedor 

tem a obrigação contratual de fazer a conexão entre o usuário e a rede e fornecer condições 

para que a comunicação ocorra. As mensagens trocadas entre usuários da internet passam pela 

rede física e pelo provedor, os quais, para tanto, necessariamente, prestam serviços de 
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comunicação. Diante disso, os autores concluem que esse processo se enquadra no conceito 

de comunicação e está, portanto, sujeito ao ICMS. 

 

Brito (2005, p. 72) busca identificar a natureza jurídica da contribuição para o custeio do 

serviço de iluminação pública introduzida pela Emenda Constitucional n.º 39/2002. A 

indigitada contribuição tem por finalidade custear o serviço de iluminação pública, sendo este 

entendido como o serviço de fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias às vias e 

logradouros do poder público municipal que possuem iluminação. O autor conclui pela 

natureza tributária da exação, constituindo-se em uma contribuição de intervenção no domínio 

econômico. 

 

Campos (2002, p. 105) aborda a imunidade tributária das entidades fechadas de previdência 

privada como um instrumento que a Constituição Federal vem utilizando para, no intuito de 

incentivar a solidariedade social, fazer com que os participantes colaborem cada vez mais 

com o Estado, nas suas atividades vitais. Segundo a autora, é uma questão de salvaguarda 

fundamental de princípios, liberdades e direitos básicos da Constituição. Conclui no sentido 

de que qualquer tentativa de restringir tais salvaguardas é um ato em desfavor da liberdade 

religiosa, de manifestação do pensamento e da solidariedade social.  

 

Dabul (2005, p. 7) analisa as alterações introduzidas, na sistemática de apuração dos créditos 

de PIS e Cofins, pela Lei 10.865/2004, que instituiu as contribuições denominadas PIS e 

Cofins incidentes nas importações. Segundo a autora, a novel legislação promoveu alterações 

ofensivas ao texto constitucional, especialmente quanto aos novos dispositivos incluídos pela 

Emenda Constitucional 42/03 e ainda quanto ao direito adquirido (princípio da não-surpresa), 
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ao retirar o direito ao creditamento de valores oriundos de fatos jurídicos pendentes de 

resultado e praticados à época da permissão do creditamento. 

 

Greco (2004, p. 29) debruça-se sobre a questão da não-cumulativiade do PIS e da Cofins com 

o objetivo de delinear critérios de interpretação ligados a esses aspectos das referidas 

contribuições sociais e tendo por parâmetro seu pressuposto de fato, o fundamental critério a 

ser seguido, segundo ele. Entende que há, ainda, muito a ser examinado e discutido não só no 

campo dos critérios, mas, principalmente, no exame concreto das múltiplas conformações que 

a vida das pessoas jurídicas pode ensejar. 

 

Kern (2002, p. 121) realizou estudo empírico-arquival onde analisou cerca de 447 processos 

de representação fiscal para fins penais formalizados pelos auditores da Receita Federal no 

Estado do Rio Grande do Sul em função de ilícitos constatados na atividade de fiscalização no 

período compreendido 1996 a 2000. O autor constatou e concluiu, dentre outras coisas, que o 

número de representações criminais é, em termos relativos, muito pequeno, considerado o 

universo de fatos passíveis de punição praticados pelos contribuintes. Além disso, que existe 

uma certa desarticulação no funcionamento das instâncias formais envolvidas, mais 

especificamente a própria Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça 

Federal, o que acaba conduzindo a uma alta dose de impunidade dos infratores, situação que é 

agravada pela resistência do Poder Legislativo à produção de normas eficazes para o combate 

à sonegação de tributos. 

 

Martins e Marone (2005, p. 57) discutem os limites no tratamento tributário da remuneração 

de um sistema de franquia empresarial, operacionalizado em conjunto com as atividades de 

distribuição, produção e comercialização de produtos, utilizado pelas empresas que adotam os 
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valores dos produtos como base para seu aferimento. Os autores analisam o cabimento da 

incidência do IPI, do ICMS, do PIS e da Cofins sobre os valores cobrados pelo franqueador.  

 

Santiago (2005, p. 47) analisa as práticas ilegais e inconstitucionais adotadas pelo legislador 

do Estado do Acre e pelo fisco do Estado da Bahia no que tange à definição do fato gerador e 

da base de cálculo do ICMS. A primeira hipótese (antecipação, pelo legislador acreano, do 

fato gerador do ICMS próprio, com adoção de pauta fiscal para apuração da respectiva base 

de cálculo) abrange todas as mercadorias oriundas de outras unidades federadas que sejam 

sujeitas à substituição tributária “para a frente” no Acre. O segundo caso (adoção, pelo fisco 

baiano, do método do gross up para a apuração da base de cálculo do ICMS) diz respeito, em 

princípio, a todos os produtos e serviços sujeitos ao imposto, embora haja, ao ver do Estado, 

razões especiais para a sua aplicação ao setor de telefonia.  

 

Silva (2005, p. 116) aborda a questão da possibilidade jurídica da concessão de isenções de 

tributos estaduais e municipais por intermédio de tratado internacional. Segundo ele, a 

constituição federal vigente afastou, expressamente, a possibilidade de concessão das 

chamadas isenções heterônomas por parte da União Federal. No entanto, segundo o autor, há 

doutrinadores que defendem a constitucionalidade da concessão, pela União Federal, como 

representante do Estado brasileiro, das referidas isenções. Após analisar a questão, o autor 

posiciona-se pela impossibilidade jurídica da concessão dessas isenções, seja por meio de leis 

internas (leis nacionais), seja por meio de normas de Direito Internacional. 

 

Soller (2004, p. 109) coloca em debate a questão da imunidade concedida aos templos de 

qualquer culto, prevista na Constituição Federal. O escopo do estudo é contextualizar essa 

imunidade, interpretando-a em face de princípios e regras constitucionais, buscando-se, assim, 
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a mens legis da norma, a permitir a fixação da sua abrangência. Para tanto, conceitua 

imunidade tributária e templos religiosos, estabelece métodos de interpretação de imunidades 

e, ao final, reflete sobre a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da 

questão. Conclui, dentre outras coisas, no sentido de que a imunidade abrange apenas os 

templos, e não as instituições religiosas, bem como que somente os atos estritamente 

religiosos estariam abrangidos pela proteção constitucional. 

 

Tôrres (2001, p. 39) realizou ampla revisão bibliográfica e desenvolveu análises em torno do 

tema da pluritributação internacional da renda das empresas. Vários aspectos são abordados, 

iniciando por um enfrentamento de questões teóricas relativas aos conceitos e categorias da 

fiscalidade internacional. Após, são apreciadas as possíveis formas de presença das pessoas 

jurídicas no cenário internacional e os efeitos tributários disso. Segue-se uma abordagem 

voltada exclusivamente para a definição do fenômeno da pluritributação internacional e são 

analisadas as formas de eliminação dessa múltipla incidência sobre os rendimentos das 

empresas. 

 

Ulhoa (2003, p. 119) analisa a questão da incidência do imposto de renda sobre os benefícios 

de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência privada ou fundos 

de pensão a pessoas físicas. Segundo o autor, o que se observa na jurisprudência é que 

existem profundas divergências sobre o tema, ocasionadas, quase sempre, por concepções 

distintas acerca da natureza jurídica de complementação de aposentadoria. Após análise da 

questão, o autor conclui que a incidência do imposto sobre os benefícios de aposentadoria 

complementar não representa dupla tributação, já que se trata de renda nova, isto é, acréscimo 

patrimonial. Da mesma forma, não há que se falar em isenção, porque inexiste norma isentiva 

na espécie. 
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Vasquez (2004, p. 23) dedica-se ao exame da relação entre a capacidade contributiva e a 

tributação dos rendimentos pessoais e do patrimônio. Afirma que há consenso quanto a ser a 

capacidade contributiva o critério adequado à repartição do imposto, tanto na doutrina 

brasileira quanto na de outros países. Sendo o imposto um tributo pago unilateralmente e 

independentemente de qualquer prestação pública, visando a angariação de receita, o que se 

impõe como justo é que cada um pague na medida das suas possibilidades. Dentre outras 

afirmações, argumenta que se deve reconhecer que o princípio da capacidade contributiva não 

quer dizer o mesmo para todos os impostos, havendo áreas nas quais se extrai dele muito de 

útil na conformação do imposto e outras que lhe são mais indiferentes. 

 

 

4.7.2  Contabilidade e auditoria tributária 

Na categoria da pesquisa sobre contabilidade e auditoria tributária podem ser incluídos, por 

exemplo, todos aqueles estudos que se propõem a descrever, analisar, discutir e criticar 

normas tributárias que impõem práticas contábeis, podendo ser normas já em vigor ou em fase 

de projeto. Outra espécie de estudo é aquela que procura analisar como as normas tributárias 

influenciam a prática da contabilidade num determinado país ou num conjunto de países, em 

um enfoque de contabilidade internacional. 

 

Com relação à auditoria, considerada, aqui, também como uma prática contábil, os estudos 

podem tanto se referir à proposição de programas e procedimentos de auditoria a partir de um 

dado conjunto de normas tributárias, bem como à análise da prática da auditoria tributária em 

um ou mais países. A exploração de questões éticas e profissionais, tanto em relação à 

contabilidade quanto em relação à auditoria, também são comuns aqui. Aliás, a partir de um 
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exame sumário das principais publicações sobre contabilidade, a pesquisa ética e 

comportamental tem crescido em proporção no mundo acadêmico contábil nos últimos anos. 

 

Predomina, aqui, a pesquisa de caráter normativo, especialmente aquelas que fazem uma 

revisão bibliográfica ou, mesmo, uma análise aprofundada de normas contábeis e tributárias, e 

emitem uma opinião crítica sobre a questão posta em discussão ou se limitam a explicar como 

implementar, na prática, o comando da norma. Em outras palavras, o presente tipo de 

pesquisa é muito voltado para soluções de problemas da prática contábil, do profissional 

atuante na área contábil-tributária. Mas, deve-se registrar que muitas questões podem ser 

também objeto de estudos com abordagem positiva, não havendo limitações nesse aspecto. 

Alguns estudos são referidos a seguir para ilustrar a temática discutida nesta subseção. 

 

Aisbitt (2002, p. 92) reporta e analisa estudos anteriores sobre a intromissão das normas 

tributárias nas práticas contábeis. Destaca um número de proposições e estudos que têm sido 

importantes na evolução da relação entre as regras para cálculo de lucros para fins contábeis e 

fiscais. Segundo ele, o artigo propõe-se a ajudar seus usuários a melhor compreenderem os 

reportes financeiros europeus e destaca áreas onde precauções especiais são exigidas quando a 

análise de demonstrações financeiras ultrapassam um período. Recentes mudanças no Reino 

Unido são postas em evidência como uma alternativa para romper o link tributário, e uma 

possível via para promover a harmonização da tributação tanto quanto do reporte financeiro. 

As variações nas conexões entre o reporte financeiro e fiscal têm sido discutida por inúmeros 

autores.  

 

Brinker Jr. (2005, p. 13) explora, em seu artigo, as principais diferenças entre a Contabilidade 

Financeira e a Contabilidade Tributária. Segundo ele, na condição de consultor financeiro, 
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freqüentemente recorre às declarações de renda de seus clientes como fonte de informação 

complementar, mesmo porque muitas pequenas empresas não possuem adequados relatórios 

contábeis. A partir disso e da constatação de que a maioria dos consultores financeiros não 

possuem um amplo conhecimento contábil e tributário, discute e explica as principais 

diferenças entre a Contabilidade Financeira e a Tributária, destacando aspectos conceituais, 

normativos e procedimentais. 

 

Hoogendoorn (1996), apud Aisbitt (2002, p. 94), classifica um número de importantes países 

europeus de acordo com a força do link fiscal da contabilidade e dos demonstrativos 

financeiros: 

A) Contabilidade e tributação são dependentes e não se esperam mudanças nesse aspecto. 

Não existe qualquer regulação quanto à contabilidade para tributação diferida e, como 

resultado, várias alternativas são permitidas. Tanto as contas individuais das firmas como 

as dos grupos empresariais (demonstrações consolidadas) são influenciadas pela 

tributação. Países desse grupo são Bélgica e Itália. 

B) Contabilidade e tributação são dependentes e não se esperam mudanças. Existem algumas 

normas quanto à tributação diferida. A tributação não influencia normalmente as contas 

dos grupos empresariais (demonstrações consolidadas). A França pertence a este grupo, 

assim como a Alemanha, apesar desta ter características do primeiro grupo. 

C) Contabilidade e tributação são ainda dependentes, mas está claro o desenvolvimento em 

direção à independência. Não existe regulação estrita para tributação diferida. Finlândia e 

Suécia. 

D) Contabilidade e tributação são formalmente independentes, mas na prática existe ainda um 

firme link. Não existem normas estritas para tributação diferida. República Tcheca e 

Polônia. 
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E) Contabilidade e tributação são independentes. Normas sobre tributação diferida permitem 

várias alternativas. Dinamarca. 

F) Contabilidade e tributação são independentes. Existem normas específicas quanto à 

tributação diferida, destacando-se a exigência de alocação parcial de tributos. Irlanda e 

Reino Unido. 

G) Contabilidade e tributação são independentes. Existe uma norma específica para a 

contabilização de tributos diferidos que é muito similar a IASC E49, caracterizada pelo 

total reconhecimento, aplicação do método da exigibilidade, impostos diferidos na 

reavaliação e reconhecimento de tributo diferido ativo. Holanda e Noruega. 

 

Hansen (1999, p. 15) delineia, em pesquisa bibliográfico-opinativa, o desenvolvimento da 

contabilidade e avalia princípios na Alemanha. Ele apresenta a regulamentação pobre do 

início e mostra o implemento dessas regras depois da metade do Século 19 como resultado de 

problemas específicos causados pelo revolucionário sistema de tributação, depois que a 

prioridade passou da tributação indireta para a tributação da renda. O autor mostra o impacto 

dos problemas contábeis e o desenvolvimento dos princípios de contabilidade modernos 

originados dos eventos políticos. Ele delineia a formação das extraordinárias deficiências dos 

princípios contábeis legais da Alemanha comparado com a meta ideal de toda contabilidade. 

O autor demonstra as dificuldades decorrentes do diferente histórico de desenvolvimento 

econômico entre a Alemanha e os países anglo-saxões, mostra os obstáculos que as atividades 

de harmonização fazem frente e os esforços para suportar a globalização. 

 

Kramer (2000, p. 2) fornece uma metodologia passo-a-passo para calcular rendimentos e 

lucros para companhias estrangeiras de acordo com a legislação tributária americana (Code 

Section 964) e discute certos assuntos e questões conectadas com o cálculo de rendimentos e 
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lucros  para corporações estrangeiras. O artigo inicia com uma discussão do porquê o cálculo 

de rendimentos e lucros é importante num contexto internacional, fornece uma metodologia 

para o cálculo de rendimentos e lucros para corporações estrangeiras não operando em moeda 

hiperinflacionária, e conclui com uma discussão dos efeitos da distribuição de dividendos 

sobre os rendimentos e lucros das corporações estrangeiras. 

 

Lenter et al. (2003, p. 803) oferecem uma visão geral de questões surgidas pela evidenciação 

de informações da declaração de renda das corporações através do fornecimento de 

perspectivas contábeis, econômicas e legais. Primeiramente, os autores manifestam 

preocupação com o fato de que a evidenciação total da declaração de renda poderia levar as 

firmas a diluir o conteúdo de informação dessas declarações, impedindo o enforcement 

tributário, e possivelmente, mesmo na forma diluída, revelar informação sobre a firma que 

poderia fornecer uma vantagem competitiva para outras firmas que não são obrigadas a 

publicar. Por essa razão, eles não apóiam a evidenciação total. A evidenciação parcial de 

alguns itens contribuiria para a transparência do sistema tributário clarificando o pagamento 

de tributos das corporações dentro e fora delas mesmos, relativamente a outras corporações, e 

relativamente à renda reportada nas demonstrações financeiras. A maior transparência poderia 

ter vários benefícios. Primeiro, poderia pressionar os legisladores a melhorarem o sistema 

tributário. Segundo, poderia induzir as firmas a resistirem a estratégias agressivas de redução 

de tributos se elas temerem que a evidenciação disso possa disparar uma resposta negativa dos 

consumidores; se isso provocaria uma resposta negativa dos investidores é menos claro, assim 

como a maior transparência poderia induzir uma competição por redução da carga tributária. 

Finalmente, poderia contribuir para o melhor funcionamento dos mercados financeiros se  

jogar novas luzes na informação apresentada nas demonstrações financeiras. Os autores 

consideram a evidenciação limitada suficiente e detalham a sua implementação. 
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Mills e Plesko (2003, p. 889) revisam a história e o propósito da declaração de renda 

(formulário M-1) das corporações à luz de questões recentes sobre reporte financeiro. Apesar 

do tradicional papel desse formulário no trabalho de auditoria, a reconciliação dos números 

contábeis e fiscais fornece informação útil também para analistas tributários. Os autores 

concluíram que esse formulário, que não mudou desde sua introdução em 1963, fornece 

detalhe insuficiente sobre questões complexas de reconciliação e propõem a revisão do M-1 

para obter melhor reconciliação, além de discutirem as vantagens e desvantagens da 

publicação desses dados. Consideram que os benefícios da maior evidenciação superam os 

custos e seria uma importante fonte de informação suplementar para investidores e credores 

para avaliar tanto o desempenho da corporação quanto o sistema tributário sob o qual ela está 

operando. 

 

Pedwell (2002, p. 118) conduziu pesquisa para examinar a aplicabilidade dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos na determinação da renda para fins de tributação. O estudo 

parte da hipótese de que as firmas têm maiores probabilidades de vitória nas cortes fiscais 

quando reportam as transações para fins tributários observando os princípios contábeis ou em 

conformidade com as demonstrações financeiras. Além disso, o autor espera que essa 

probabilidade seja ainda maior caso a firma simultaneamente observe os princípios contábeis 

e reporte os resultados em conformidade com as demonstrações financeiras. Apesar de a 

questão ter sido objeto de debate nos últimos trinta anos, permanece não resolvida segundo o 

autor. Partindo de uma análise estatística de 320 casos discutidos nas cortes fiscais do Canadá 

nos últimos vinte anos, o autor confirmou as hipóteses de pesquisa. A probabilidade de 

sucesso foi limitada, entretanto, quando a firma apenas reporta resultados da mesma maneira 

para fins tributários e de reporte financeiro. Quanto aos princípios contábeis, a sua 
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observância não mostrou a mesma eficácia quando analisada as decisões das cortes de 

apelação, onde as questões de caráter legal prevalecem, enquanto que nas cortes fiscais o 

julgamento restringe-se mais à correta avaliação da renda para fins de incidência do imposto. 

 

Pyszka et al. (2002, p. 60) efetuaram estudo onde sumarizam os principais aspectos tributários 

da gestão e contabilização de direitos relacionados à propriedade intelectual na Alemanha. 

Segundo eles, a propriedade intelectual tem se tornado cada vez mais importante para 

corporações que operam a nível global, sendo de extrema relevância para os principais 

executivos das indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, por exemplo. Mas, segundo os 

autores, uma gestão eficaz da propriedade intelectual não pode ser obtida sem a consideração 

dos aspectos de contabilidade tributária determinados pela legislação. 

 

Roberts (2001, p. 589-590), em artigo bibliográfico-opinativo, recorre à pesquisa prévia sobre 

profissionalismo na contabilidade como uma base para analisar recentes desenvolvimentos na 

comercialização dos serviços profissionais do contador nos EUA. Usando dois exemplos, um 

relativo ao preço dos serviços e o outro ao limitado uso de aconselhamento tributário, o autor 

ilustra como um foco no comercialismo deteriora as relações de confiança dos contadores 

com seus clientes de serviços tributários e chama para exame a questão do profissionalismo. 

O autor afirma que a provisão de serviços tributários, apesar de não compartilhar de todas as 

características de engajamento da prática da auditoria, tem similares exigências de 

profissionalismo dos contadores. Essas exigências emanam de uma relação de confiança que 

contadores prometem compartilhar com seus clientes de serviços tributários e da contínua 

reivindicação de status profissional relativo à prática tributária. A análise engloba várias 

perspectivas sobre profissionalismo e ética e é consistente com a pesquisa prévia relativa a 

ideologia e comercialização profissional da profissão contábil no Reino Unido. 
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Estudos relacionados à auditoria interna e aspectos tributários também têm sido 

desenvolvidos. Tower e Moffie (1998, p. 36) sugerem que determinados controles internos 

devem ser estabelecidos para contemplar impostos locais e estaduais. Cash et al. (1992, p. 53) 

explicam porque as alterações na legislação da tributação mínima das corporações americanas 

aumentou a carga de trabalho dos auditores internos e contadores das empresas. Tower e 

Moffie (2003, p. 3) exploram os aspectos relacionados às conseqüências financeiras dos 

litígios das empresas com o fisco, analisam riscos e penalidades e propõem medidas para 

salvaguardar a integridade dos ativos, dentro de uma perspectiva da auditoria interna.  

 

 

4.7.3  Planejamento tributário 

Nesta área temática, classificam-se todos os estudos que se propõem, de alguma forma, a 

examinar meios e medidas de reduzir a carga tributária do contribuinte, seja ele pessoa física 

ou jurídica. Um tipo de pesquisa comum é aquela que se propõe a analisar uma determinada 

legislação tributária, ou uma transação frente a determinado ordenamento jurídico, e, a partir 

daí, propor medidas e procedimentos tendentes a reduzir, evitar ou postergar a incidência ou o 

pagamento de tributos que seriam normalmente devidos no caso. 

 

Uma subespécie derivada daí é a que diz respeito ao planejamento tributário internacional, 

situação presente quando se tem, por exemplo, a possibilidade de aplicação da legislação de 

mais de um país, seja por opção pura e simples do contribuinte prevista na lei, seja por 

decisão prévia quanto à estruturação dos negócios do mesmo, geralmente grandes corporações 

multinacionais. Nesse aspecto, podem ser referidos estudos sobre preço de transferência, 

análise comparativa da tributação de lucros e do patrimônio das empresas e seus sócios, 
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tributação dos ganhos de capital, possibilidade de utilização de paraísos fiscais e de empresas 

offshores, dentre outros.  

 

Outro tipo de estudo que pode ser encontrado é aquele que se debruça sobre o próprio 

processo de planejamento tributário, procurando estabelecer regras, procedimentos e 

princípios de como deve ser um bom planejamento, na visão dos autores. Como se vê pelos 

exemplos citados, predomina a abordagem normativa, onde o pesquisador analisa as normas 

aplicáveis, discute, critica e propõe medidas e procedimentos. Mas algumas pesquisas de 

caráter teórico-empírico também podem ser encontradas sobre o tema. A seguir, são 

analisados os estudos encontrados no levantamento bibliográfico e que foram considerados 

integrantes da área temática em questão. 

 

Davies (2000, p. 58), em artigo normativo que discute o planejamento tributário posto em 

prática nas transações internacionais, afirma que a introdução de novas regras de preços de 

transferência no Reino Unido, em julho de 1999, marca uma significativa mudança do 

governo britânico para uma mais rigorosa abordagem da tributação de transações 

internacionais. A modernização das regras de preços de transferência é amplamente um 

resultado de pressões externas – em parte, em resposta às mais rigorosas regras aplicadas nos 

EUA e também às recentes proposições da União Européia e da OECD relativamente ao 

planejamento tributário internacional. 

 

Dicicco (2002, p. 361-376) sugere que a proliferação de tax shelters altamente sofisticados 

tem sido a principal razão para o declínio do imposto de renda das empresas em relação ao 

PIB e à arrecadação total. Muitos desses shelters têm ido além de um sólido planejamento 

tributário e adentra o reino da subversão. A controvérsia envolvendo possíveis remédios para 
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esses abusos é tão viva quanto debates envolvendo os tax shelters por si mesmo. O autor 

explora uma variedade de tax shelters num esforço de ilustrar a natureza insidiosa do 

problema e então discutir soluções, tanto legislativas quanto não-legislativas, destinadas a 

refrear esses abusos. O artigo é dividido em quatro seções: a primeira seção discute o estado 

atual da tributação das empresas e contém uma breve revisão da posição do IR na economia 

atual, baseado em dados. A seção dois apresenta uma visão geral das técnicas mais usadas de 

tax shelters, principalmente pelas maiores corporações americanas. Na terceira seção, o autor 

propõe remédios e, na quarta seção, apresenta soluções adicionais que acredita serem mais 

eficazes. 

 

Lockwood e Fletcher (2004, p. 87), em artigo com abordagem normativa voltado para a 

prática tributária, asseveram que doações de caridade são fontes comuns de deduções. Apesar 

das deduções serem amplamente disponíveis para indivíduos e para corporações, várias regras 

precisam ser identificadas. Elas incluem limites de deduções e exigências de comprovação. 

Os contribuintes precisam estar atentos para o fato de que nem todas as entidades isentas estão 

qualificadas para receberem contribuições de caridade dedutíveis; além disso, existem 

limitações na dedutibilidade. 

 

Com abordagem semelhante, Luna et al. (2004, p. 224) afirmam que investidores que 

recebem indenizações em litígios envolvendo questões relativas a participações no capital de 

empresas (devido a perdas no mercado de capitais) devem determinar como reportá-las em 

suas declarações de renda. O artigo sumariza as regras relevantes que caracterizam tais 

indenizações ou determinações como renda ordinária, ganho de capital, retorno de capital não 

tributável ou indenização punitiva totalmente tributável. O artigo fornece orientações para o 

fim de recuperar alguma parte ou todas as perdas. 
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McNair et al. (2004, p. 65) afirmam que, dada a complexidade atual da legislação fiscal dos 

EUA e sua constante mudança, um planejamento tributário anual tornou-se extremamente 

importante para os contribuintes. Entretanto, ele é especialmente importante para os membros 

do clero devido às três únicas regras aplicáveis relativas ao imposto de renda e à contribuição 

para seguridade social a que eles estão sujeitos: a permissão de isenção da igreja, o tratamento 

dos empregados como autônomos para fins de seguro social e a dispensa de retenção de 

imposto sobre os salários pagos. Nesse artigo, os autores discutem as oportunidades de 

planejamento tributário para os membros do clero e propõem procedimentos para 

minimização da carga tributária dos mesmos. 

 

Mills et al. (1998, p. 1) analisam os investimentos em planejamento tributário realizados pelas 

empresas e o retorno obtido pelas mesmas com os procedimentos daí decorrentes. A partir de 

dados confidenciais de um survey realizado por outros pesquisadores junto a 365 grandes 

corporações americanas, onde foram obtidos dados sobre os gastos com planejamento 

tributário, os autores concluíram que: (1) os custos de planejamento tributário, tomados em 

relação ao total de despesas de vendas, gerais e administrativas, decresce com o tamanho da 

firma; (2) firmas com operações no exterior investem mais intensamente em planejamento 

tributário; (3) firmas capital-intensivas e com maior número de unidades são positivamente 

relacionadas aos gastos com planejamento tributário; e (4) firmas com grandes estoques de 

produtos e endividadas não apresentaram relação com gastos em planejamento tributário. 

Finalmente, os autores constataram uma relação negativa entre investimento em planejamento 

tributário e os tributos devidos. Em média, segundo eles, o investimento de um dólar em 

planejamento tributário resulta em uma redução de quatro dólares nos tributos devidos. 
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Mischler (1999, p. 55) recomenda procedimentos de reporte tributário para determinados 

contribuintes de modo a prevenir problemas com o fisco japonês.   Segundo ele, em conexão 

com o atual estado da economia japonesa, cortes de tributos recentes e mudanças de 

lideranças políticas feitas pelo Partido Democrático Liberal, tem havido uma onda de 

auditorias tributárias por parte do fisco no Japão desde o final de 1998. O foco específico tem 

sido sobre compensações de offshores e benefícios pagos a americanos e outros cidadãos não 

japoneses que trabalham para filiais e subsidiárias de corporações multinacionais japonesas. 

Durante vários anos, a National Tax Agency (NTA) tem aumentado significativamente o 

escrutínio de executivos residindo no Japão. O artigo discute o processo de auditoria por si 

mesmo, áreas específicas comumente escrutinadas e maneiras de prevenir questões adicionais. 

 

Oishi (2004, p. 6) analisa as questões tributárias envolvendo Foreign Stock Options à luz das 

recentes regras japonesas, que teriam grande impacto em planos de incentivos a serem 

adotados por empresas estrangeiras com negócios no Japão. Essa questão também tem 

implicações tributárias além das fronteiras japonesas envolvendo stock options. O autor 

fornece uma visão geral da estrutura legal japonesa e do tratamento tributário das stock 

options lançadas por companhias japonesas. 

 

Philips (2003, p. 847) investiga se a remuneração do principal executivo da empresa e dos 

gestores das unidades de negócios usando indicadores contábeis de desempenho após a 

dedução dos tributos conduz a menores alíquotas efetivas de imposto, tomada como medida 

empírica da eficácia do planejamento tributário. Utilizando dados sobre remuneração de 

executivos de um survey, a relação entre as alíquotas efetivas e as medidas de desempenho já 

descontados os tributos é modelada e estimada usando abordagem que elimina o viés da 

endogeneidade associada com firmas que utilizam uma base de avaliação antes dos impostos 
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versus aquelas que utilizam o critério após impostos. Os resultados são consistentes apenas 

com relação aos gestores de unidades de negócios, não se confirmando com relação aos 

principais executivos das empresas. 

 

Ribeiro (2003, p. 8-9) aprofunda a discussão sobre interpretação da norma e planejamento 

tributário, merecendo ser dado um destaque maior quanto a certas passagens bastante 

elucidativas e úteis. Afirma que a jurisprudência dos conceitos do século XIX lançou as bases 

para a retomada do formalismo jurídico que, mais tarde, no século XX, seria desenvolvido por 

Hans Kelsen, em reação ao positivismo sociológico da jurisprudência dos interesses de Philip 

Heck, e ao movimento para o Direito livre, preconizado por Herman Kantorowicz. Nesse 

contexto, o princípio da legalidade passou a ser o grande pilar do sistema jurídico, que elegia 

o método sistemático como o mais importante de todos, em fenômeno que, como não poderia 

deixar de ser, exacerbou as dificuldades em relação à problemática da justiça. A aplicação ao 

direito tributário da tese da supremacia do método sistemático acabou por resultar na 

subordinação dos conceitos tributários aos do Direito Civil, em detrimento da realidade 

econômica subjacente ao fato gerador definido em lei. No Brasil, a concepção formalista do 

Direito Tributário encontrou receptividade ampla na doutrina, acabando por ser consagrada 

em nosso Código Tributário Nacional. Tal visão – que reduziu a interpretação da norma à 

mera subsunção, como se o aplicador da lei fosse um autômato e o legislador capaz de prever 

todos os signos de manifestação de riqueza e seus mínimos detalhes – ganhou muita força na 

doutrina pátria, fazendo com que a legislação tributária no Brasil se tornasse casuística e 

efêmera. Com isso, permitiu-se que a elisão fiscal passasse a ser uma atividade utilizada em 

escalas que inviabilizaram um sistema tributário baseado na isonomia e na capacidade 

contributiva, em nome de uma falsa segurança jurídica, geradora de imensa incerteza sobre a 

legitimidade dos atos praticados pelos contribuintes. 



 189

 

A jurisprudência dos interesses surgiu no final do século XIX como uma reação ao 

formalismo da jurisprudência dos conceitos, e teve como pano de fundo o Estado Social, que 

se propôs a garantir ao cidadão as prestações indispensáveis à manutenção de suas 

necessidades básicas, tais como saúde, educação, previdência e assistência social, o que, nos 

países desenvolvidos, culminou no chamado Welfare State, a partir da ascensão de governos 

de inspiração social-democrata, e como resposta ao fortalecimento das idéias socialistas e ao 

surgimento da URSS. Com o triunfo das idéias de justiça sobre as de segurança jurídica, ainda 

que a primeira se apresentasse sob uma concepção positivista, o princípio da legalidade foi 

relegado a segundo plano com a entronização da capacidade contributiva e a supremacia do 

método teleológico sobre os demais. A aplicação da jurisprudência dos interesses, no Direito 

Tributário, deu origem, na Alemanha, à teoria da interpretação econômica do fato gerador, a 

partir da obra de Enno Becker, autor do anteprojeto de Código Tributário Alemão de 1919. De 

acordo com os seguidores da interpretação teleológica, o direito tributário, sendo ramo 

autônomo em relação ao Direito Civil, não abre espaço à elisão fiscal, na medida em que cabe 

ao aplicador da lei – este sim o grande astro do fenômeno hermenêutico – o afastamento da 

forma jurídica adotada pelo contribuinte, pela prevalência da realidade econômica subjacente. 

Foi a fase da preponderância da Economia sobre o Direito (RIBEIRO, 2003, p. 11-13). 

 

A partir da força do pensamento neokantiano alemão do século XX, filósofos como Rudolf 

Stammler, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert e Gustav Radbruch criaram a 

jurisprudência dos valores que, na segunda metade do século, é desenvolvida no campo do 

Direito por Karl Larenz. A jurisprudência dos valores rompeu com o positivismo – tanto o de 

origem normativista da jurisprudência dos conceitos, quanto o de cunho sociológico da 

jurisprudência dos interesses – reaproximando o Direito e a moral, com o resgate da idéia de 
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justiça, tendência que, mais tarde, na década de 70, foi intensificada, por um viés neokantiano, 

na obra de John Rawls. Com o triunfo do pós-positivismo, embalado pelas idéias da 

jurisprudência dos valores e pela virada kantiana, adota-se o pluralismo metodológico, 

afastando-se a aplicação apriorística de qualquer dos métodos de interpretação, com a 

utilização de todos eles, de acordo com os valores envolvidos no caso concreto e imanentes à 

norma. Se na jurisprudência dos conceitos o legislador era o único intérprete, posição ocupada 

pelo juiz na jurisprudência dos interesses, na era da jurisprudência dos valores, adota-se o 

processo, desde o legislador, passando pelo juiz, pelos doutrinadores, empresários, 

contadores, entidades representativas de classe e todos os cidadãos interessados. Com o 

equilíbrio entre os princípios do Direito Civil e do Direito Tributário, e com a ponderação 

entre a legalidade e a capacidade contributiva, a justiça fiscal passa pelo combate à elisão 

fiscal abusiva, sem os excessos da jurisprudência dos interesses, por meio de cláusulas 

antielisivas capazes de deter o abuso do direito (RIBEIRO, 2003, p. 14-19). 

 

Conclui Ribeiro (2003, p. 117-119) que, a despeito da ausência de especificidade em relação à 

interpretação no Direito Tributário, não se deve olvidar que os fins almejados pela lei fiscal, a 

serem perquiridos em atendimento ao aspecto teleológico da interpretação, levam a uma 

consideração econômica do fato gerador, desde que sejam descontados os excessos praticados 

pelas escolas causalistas dominantes na era da jurisprudência dos interesses. E justamente dos 

princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da generalidade, utilizados como 

parâmetros da interpretação da lei fiscal, vai derivar o princípio da luta contra a elisão fiscal. 

Em conseqüência, o aplicador, dentro do sentido literal possível, irá optar pelo resultado 

hermenêutico que não permita ao contribuinte evadir-se da obrigação de pagar o tributo 

previsto em lei. Por outro lado, deverá o intérprete atentar para a estrutura material do 

domínio da norma, que deflui da natureza das coisas. No direito tributário, tal idéia irá 



 191

permitir ao aplicador a busca do verdadeiro conteúdo econômico do negócio jurídico 

praticado, independentemente da forma exterior escolhida pelo contribuinte. 

 

Saunders (1993, p. 23) ressalta que, no Reino Unido, a norma antielisão tem desenvolvido-se 

através da legislação, da prática do fisco e de decisões judiciais. Uma área pertinente na qual 

os juízes têm se envolvido com termos legais complexos é a tributação das transações com 

ações. Em Hasloch vs. IRS (1971), o fisco foi bem sucedido porque o contribuinte falhou em 

provar que a elisão tributária não foi um dos motivos da transação, mesmo que o teste de boa-

fé comercial tenha sido satisfeito. Existe um constante medo de que contribuintes possam 

abusar ou tirar vantagem de provisões (ou normas) “aliviadoras” em acordos sobre dupla 

tributação. Conseqüentemente, maior atenção tem sido dada a normas antielisão contidas 

nesses acordos (há também as diretivas da União Européia). Segundo o autor, a visão adotada 

pelos juízes sobre o planejamento tributário e no ponto em que a prudência comercial 

desejável torna-se uma inaceitável elisão é o motivo contra o qual todas as disputas entre fisco 

e contribuinte tomam lugar, e dão uma dimensão de incerteza ao planejamento tributário. 

 

Scholes et al. (2004, p. 2-3), em sua clássica obra sobre estratégia e planejamento tributário, 

estabelecem três temas-chaves ou princípios de um bom planejamento tributário: 

A) Um planejamento tributário eficaz requer que o planejador considere as implicações 

tributárias de uma transação proposta para todas as partes da transação (all parties); 

B) Um planejamento tributário eficaz requer que o planejador, na tomada de decisões de 

investimento e financiamento, considere não apenas os tributos explícitos (os valores 

recolhidos para os cofres públicos), mas também os tributos implícitos, ou seja, os tributos 

que são pagos indiretamente na forma de menores taxas de retorno antes dos tributos nos 

investimentos com tributação favorecida (all taxes); 
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C) Um planejamento tributário eficaz exige que o planejador reconheça que os tributos 

representam apenas um dentre os muitos custos do negócio e que todos os custos devem 

ser considerados no processo de planejamento; para serem implementadas, algumas 

propostas de planejamento tributário podem requerer excessivos custos de reestruturação 

dos negócios (all costs). 

 

Scholes et al. (2004, p. 6) chamam a atenção, ainda, para o fato de que uma das razões do 

Congresso Nacional usar o código tributário para encorajar (ou desencorajar) uma variedade 

de atividades econômicas é que o planejamento tributário por si só é uma atividade favorecida 

fiscalmente. Especificamente, o dinheiro gasto com planejamento tributário é dedutível do 

imposto, enquanto que qualquer economia fiscal surgida em função dele é efetivamente livre 

de imposto, devido a reduzir o imposto pago. Os retornos depois dos impostos são maiores 

para investidores com alíquotas marginais mais altas, então esses contribuintes tendem a ser 

mais sensíveis a mudanças nas regras tributárias e tendem a gastar mais com serviços de 

contadores e advogados tributários. 

 

Smith (1992, p. 147) sustenta inicialmente que, na interpretação da legislação fiscal, 

ordinariamente recorre-se ao código tributário, a regulamentos do tesouro e a decisões dos 

tribunais. Onde questões são complexas e resultam em litígios, os tribunais também confiam 

em várias doutrinas commom law para interpretar a lei tributária. A Step Transation Doctrine 

(STD) é freqüentemente usada pelos tribunais para procurar no passado a forma de uma 

transação e examinar quaisquer motivos subjacentes e questões que podem indicar se a 

substância da transação é algo diferente da sua forma. Nesse estudo teórico-empírico, usando 

uma amostra de 117 casos tributários dos tribunais, o autor emprega a análise logística para 

avaliar os fatores considerados pela Corte de Tributos na decisão de casos STD. Um modelo 
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logístico foi estimado baseado em 8 variáveis, que são: (1) tempo ou período (timing)  da 

transação; (2) elementos de comprometimento (binding commitment); (3) interdependência 

dos passos; (4) intenção das partes; (5) motivo do planejamento tributário; (6) evento 

interveniente ou interposto; (7) parte argüindo pela aplicação da doutrina; e (8) efeito 

econômico. A existência de um plano preconcebido e interdependência econômica dos passos 

foram estatisticamente significativos; esses dois fatores tinham a maior parte do efeito nas 

decisões das Cortes de Tributos. 

 

Solano e Rybnik (2002, p. 49) analisam medidas de planejamento tributário corporativo na 

Argentina em decorrência da crise monetária e cambial de 2001. O impacto das mudanças na 

legislação nesse período apresentou, segundo os autores, oportunidades únicas de 

planejamento tributário e desafios relativos aos preços de transferência para multinacionais 

operando na Argentina. Para eles, o planejamento tributário relativo aos preços de 

transferência alocáveis às receitas relativas a bens tangíveis (produtos) e intangíveis (juros e 

serviços) é essencial. No caso específico, uma das proposições seria a conversão de um 

distribuidor exclusivo em um distribuidor com risco limitado ou um agente comissionado, o 

que poderia ser obtido sem custos significativos. 

 

Yancey e Cravens (1998, p. 251) elaboraram artigo com o propósito de sumariar e ilustrar o 

vasto contingente de questões de tributação internacional confrontadas por gestores de 

multinacionais baseadas nos EUA. É importante para gestores dessas empresas considerar 

esses fatores coletivamente para avaliar a maior parte das escolhas competitivas para uma 

firma em termos de política tributária. O planejamento tributário internacional é de fato um 

componente crítico da estratégia de negócios que requer atenção dos gestores de todas as 

áreas funcionais da firma. Este artigo fornece uma visão geral do processo de planejamento 
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tributário estratégico, uma descrição dos vários componentes da tributação internacional e 

estabelece uma estrutura para gestores analisarem questões emergentes no planejamento 

tributário internacional. Segundo os autores, criar um balanço entre a minimização de todos os 

tributos aplicáveis, sujeito a restrições adicionais, exige uma estrutura de planejamento 

tributário que reconheça a coordenação de métodos legais para minimizar tributos. Uma 

multinacional existe para explorar uma variedade de vantagens que surgem devido a 

diferenças na propriedade, localização e fatores de internacionalização dentre as fronteiras dos 

países. Essa mesma variedade de vantagens pode ser considerada relacionada à minimização 

de tributos. Na opinião dos autores, um gestor multinacional deve considerar que estratégias 

de planejamento tributário sujeitam-se a diferenças em: (1) jurisdição; (2) períodos de tempo; 

(3) entidades; (4) formas contratuais; e (5) atividades. 

 

Outros estudos podem ser citados, ainda, sobre a temática do planejamento tributário, tais 

como o de Huddart (1998, p. 203), que analisa o planejamento tributário para empregados 

detentores de opções de ações da empresa e examina suas reações em resposta a proposições 

de aumento nas alíquotas de imposto; e o de Lee et al. (1989, p. 20), que propõem estratégias 

de planejamento tributário frente às alterações introduzidas pelo Accounting for Income Taxes 

(SFAS 96), nos EUA. 

 

 

4.8 Síntese final 

 

Como visto, a proposta classificatória – apresentada como uma contribuição adicional e 

acessória no presente trabalho, embora não menos relevante - foi desenvolvida a partir dos 

estudos prévios de Shackelford e Shevlin (2001), Maydew (2001), Shevlin (1999), Poterba 
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(2002) e Vuchelen (2000). Depois da exaustiva descrição de todas as áreas temáticas 

consideradas na classificação da pesquisa tributária, pode-se afirmar que a proposta mostrou-

se suficientemente abrangente para abarcar todos os estudos publicados sobre a matéria 

tributária identificados no levantamento procedido para fins do presente trabalho. Como já 

referido, buscou-se atender satisfatoriamente àqueles critérios, colocados por Moles (1971, p. 

132-133), de exaustividade, especificidade, ausência de ambigüidade, simplicidade 

operacional e número reduzido de critérios de classificação. Não foi possível satisfazer o 

critério do valor dicotomizante, dado que os critérios não se prestaram a pôr em evidência 

valores binários: sim ou não. 

 

A primeira área de estudo abordada foi a relativa à obediência tributária, possivelmente a de 

maior identidade dentro da temática tributária, constituindo-se em uma verdadeira linha de 

pesquisa, nos moldes em que foi definido na Subseção 3.5, dada a semelhança de enfoque 

teórico e a recorrência ou freqüência com que os estudos se sucedem. O modelo clássico da 

obediência tributária assume que indivíduos maximizam a utilidade esperada do jogo da 

evasão pela ponderação de benefícios incertos do sucesso da prática ilícita contra o risco de 

detecção e punição. Apesar dessa abordagem não permitir uma mais complexa função de 

utilidade, os custos e benefícios potenciais da evasão são tipicamente visualizados em termos 

monetários, sendo que o problema do contribuinte é maximizar a renda líquida esperada. 

Dentro dessa estrutura, a alíquota, a probabilidade de detecção e a estrutura de penalidades 

determinam o custo monetário da desobediência, fatores que direcionam o comportamento do 

contribuinte nesse aspecto.  

 

O foco principal da pesquisa relativa à área de auditoria e gestão tributária pública é municiar 

o gestor público no processo de tomada de decisões quanto a aspectos de estruturação da 
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arrecadação e fiscalização tributária, propor critérios de seleção de contribuintes para 

auditoria, levantar problemas que levam à perda de arrecadação e propor soluções para os 

mesmos. São comuns, aqui, estudos teórico-empíricos com dados de arquivo que buscam 

identificar critérios ótimos de seleção de contribuintes para auditoria. A nota comum nos 

estudos dessa área é a busca de soluções para problemas tipicamente operacionais do gestor 

público fazendário.  

 

A pesquisa sobre o impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes tem por finalidade 

principal avaliar como os tributos incidentes ou previstos de incidirem em uma determinada 

transação ou evento afetam o comportamento do contribuinte. O foco, então, são as decisões 

individuais do contribuinte relativas, por exemplo, a: (1)  investimentos e desinvestimentos; 

(2) precificação de ativos; (3) endividamento; (4) definição do local do empreendimento ou, 

mesmo, mudança da sede; (5) pagamento de dividendos ou escolha de outra forma de 

remuneração do capital, como juros sobre o capital próprio; (6) remuneração do trabalho, se 

por salário, participação nos lucros, bonificação em ações etc.; e (7) contabilização de eventos 

e transações, incluindo aí o reporte financeiro.  

 

Especial atenção foi dada para a revisão da literatura a respeito da decisão de endividamento 

ou estrutura de capital, uma vez que se constitui no foco central de estudo do presente 

trabalho. Nesse aspecto, viu-se que vários fatores são apontados pelos doutrinadores e 

pesquisadores como determinantes da estrutura de capital da firma. Um panorama completo 

desses fatores e dos respectivos estudos que os abordaram é apresentado no Quadro 7 da 

subseção 5.2, ao qual se remete para fins de se evitar excessos tautológicos. 
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Quadro 4 - Classificação da pesquisa tributária: principais questões 

 
N.º 

 
Área temática 

 
Principais questões 

 
1 

 
Obediência tributária 

Fatores que afetam a decisão individual do contribuinte de reportar 
integralmente a renda ou o valor tributável, ou seja, que afetam a decisão 
de evadir ou não tributos. 
 

 
2 

 
Auditoria e gestão tributária 
pública 

Identificação de critérios de seleção de contribuintes para auditoria e de 
outros procedimentos com o intuito de otimizar o trabalho de 
fiscalização e de administração tributária pública e, assim, maximizar a 
arrecadação de tributos e minimizar os custos correspondentes. 
 

 
3 

 
Impacto dos tributos nas 
decisões dos contribuintes 
 

Identificação das decisões dos contribuintes que são afetadas pela 
incidência de tributos e de que forma essa influência se dá. 
 

 
4 
 

 
Tributação ótima e eficiência 
econômica dos tributos 

Identificação da proporção ótima de tributos diretos e indiretos, bem 
como níveis de alíquotas, de modo a maximizar a arrecadação. 
Mensuração da ineficiência econômica causada pela tributação, 
incluindo aí as distorções nas ações dos contribuintes e os custos 
suportados por estes e pela administração em função da apuração, 
fiscalização e arrecadação de tributos. 

 
5 

 
Aspectos macroeconômicos da 
tributação 
 

Identificação e quantificação da relação dos tributos com os agregados 
macroeconômicos, tais como crescimento, inflação, poupança, nível de 
emprego, dentre  outros. 
 

 
6 

 
Pesquisa legal 

Analise da constitucionalidade e legalidade de exigências tributárias, 
bem como o exame comparativo e crítico de ordenamentos jurídico-
tributários de um ou mais países. 
Análise de normas tributárias que impõem práticas contábeis, bem como 
delineamento de procedimentos de auditoria tributária para atender as 
exigências legais vigentes relativas a tributos. 
Estudo de procedimentos e medidas de planejamento tributário, tanto a 
nível interno como a nível internacional. 
 

 

 

A tributação ótima e a eficiência econômica dos tributos são temas bastante difundidos no 

meio econômico. A tributação ótima é uma abordagem para a análise tributária que é baseada 

em ferramentas padrões da economia do bem-estar, aplicada em um mundo quando a first-

best alocação de recursos e distribuição de renda não podem ser obtidas. Algumas das 

principais questões dessa literatura são: (1) deve o governo usar impostos sobre a renda ou 

sobre mercadorias? (2) no caso de impostos sobre mercadorias, as alíquotas devem variar 

dentre elas? (3) quanto progressivo deve ser o sistema tributário? Já a eficiência econômica 

requer que o sistema seja estruturado de modo a não distorcer decisões de produção, 
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consumo, poupança ou investimento de indivíduos e empresas, ou seja, o sistema deve ser 

neutro; incluem-se nessa temática, também, estudos sobre os custos administrativos do 

governo e os custos de conformidade do contribuinte.  

 

Nos aspectos macroeconômicos da tributação, incluem-se estudos que se propõem a 

investigar  o relacionamento entre a tributação e os agregados macroeconômicos, tendo como 

foco questões relacionadas ao crescimento econômico, inflação, políticas de estabilização, 

dentre outras. Esta área temática de pesquisa tributária não é uma das mais exploradas pela 

academia, se comparada com as anteriores, mas, dadas as suas características, optou-se por 

sua classificação em separado. 

 

Por derradeiro, na pesquisa tributária legal, podem ser incluídos todos aqueles estudos de 

caráter predominantemente normativos onde o objetivo é buscar o sentido da norma jurídico-

tributária, interpretá-la, examinar suas implicações contábeis, propor soluções para questões 

concretas de aplicação de legislação ou medidas de redução da carga tributária. Em função 

das características e objetivos dos estudos, subdividiu-se o tema em três áreas: (1) jurídico-

tributária; (2) contabilidade e auditoria tributária; e (3) planejamento tributário. 

 
A partir dessa síntese final da classificação proposta, foram elaborados os Quadros 4, 5 e 6, 

sendo que o primeiro apresenta as áreas temáticas e resume as principais questões pertinentes 

a cada uma delas; o segundo, os respectivos autores pesquisados; e o último quadro referido 

apresenta os autores pesquisados relativamente à decisão de estrutura de capital, incluindo  

aqueles referidos na subseção 5.2, que se referem a trabalhos que analisaram a questão no 

Brasil. 
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Quadro 5 - Classificação da pesquisa tributária: autores pesquisados 

 
Área temática 

 
Autores pesquisados 

 
Obediência 
tributária 

Allingham e Sandmo (1972); Alm (1991, 1992); Andreoni et al. (1998); Beck e Jung 
(1989); Bernasconi (1998); Blumenthal et al. (2001); Brand (1996); Cho et al. (1996); 
Cloyd e Spilker (1999); Cowell (1990); Crane e Farrokh (1990); Cruz et al. (2000); 
Cuccia (1994); Davies et al. (2003); Deninson e Eger (2000); Dicicco (2002); Dubin et 

al. (1987, 1990); Dubin e Wilde (1988); Erard e Feinstein (1994); Erekson e Sullivan 
(1988); Fallan (1999); Feinstein (1991); Fischer et al. (1992); Follmann (2001); Forest e 
Steven (2002); Ghosh e Crain (1995); Grasso e Kaplan (1998); Halperin e Tzur (1990); 
Hasseldine e Zhuhong (1999); Hume et al. (1999); Kamdar (1995); Kachelmeier (1996); 
King e Sheffrin (2002); Lang et al. (1997); Larkins et al. (1997); Lee (2001); Linster 
(1997); Lopes-Taborda e Rodrigo (2003); Marshal et al. (1997); Mueller (1972); Phillips 
e Sansing (1998); Poterba (1987); Recker et al. (1994); Rhoades (1999); Sansing (1993); 
Srinivasan (1973); Syed e Kalirajan (2000); Tanzi e Shome (1993); Yaniv (1995, 1999); 
Yitzhaki (1974); Zheng (2002). 

 
Auditoria e 
gestão tributária 
pública 

Abreu (2004); Auerbach e Bradford (2004); Aydos (2004); Barbosa (2004); Chan e 
Chow (1997); Clark et al. (2004); Das-Gupta e Gang (2000); Dias Filho (2003); Erekson 
e Sullivan (1988); Franzoni (1998); Ho e Lau (1999); Melumad (1989); Mischler (1999); 
Murray (1995); Pentland e Carlile (1996); Poapongsarkorn (2000); Press (1995); Real 
(2004); Schroyen (1997); Stella (1993); Tovo (2004); Walsh (1999); Weichenrieder 
(1996). 

 
Impacto dos 
tributos nas 
decisões dos 
contribuintes: 
decisões em 
geral 
 

Ayers et al. (1996); Bauman et al. (2001); Calegari (2000); Chun (2001); Cloyd et al. 
(2003); Collins et al. (1997); De Waegenaere et al. (2003); Dunbar e Phillips (2001); 
Freed e Swenson (1995); Kahle e White (2004); Lenter et al. (2003); Maydew et al. 
(1999); Mills (1996); Mills e Newberry (2001); Omer e Yetman (2003); Plesko (2003); 
Roberts e Bobek (2004); Rupert e Wright (1998); Scholes et al. (2004); Seida e Wempe 
(2000); Sillamaa (1999); Single (1999); Thomas et al. (2003). 

 
Tributação ótima 
e eficiência 
econômica dos 
tributos 

Albuquerque (2004); Allan e Iglarsh (1996); Alm (1996); Aronson e Wikstrom (2003); 
Atkinson e Stiglitz (1972); Auerbach e Hines (2001); Barbosa et al. (2003); Bertolucci 
(2001); Blumenthal e Slemrod (1992); Brou e Collins (2001); Byrns e Stone (1996); 
Coollard e Godwin (1999); Dhami (2002); Elkin (1989); Farber (2003); Gambiage e 
Além (2000); Gentry (1999); Gordon e Nielsen (1997); Golosov et al. (2003); Grossman 
et al. (2002); Heady (1993); Jost (2003); Kesselman (1993); Kleven et al. (2000); 
Mankiw (2001); Petchey e Levtchenkova (2003); Poterba (2002); Rezende (2001); 
Racionero (2001); Sadler (2001); Simão Júnior (2003); Slemrod e Yithaki (1996); Smith 
e Richardson (1999); Sobel (1997); Spicer (1987); Tran-Nam et al. (2000); Turner et al. 
(1998); Willner e Granqvist (2002); Wilson (1999). 

 
Aspectos 
macroeconômicos 
da tributação 

Araújo Neto e Sousa (2002); Auerbach (2002); Cheeseman (1975); Devereux et al. 
(2004); Edmiston (2004); Engen e Skinner (1996); Johnston e Cox (2002); Meneghetti 
Neto (1990); Myles (2000); Padovano e Galli (2001); Petrucci (2002); Volkerink et al. 
(2002); Vuchelen (2000); Widmalm (2001); William et al. (1986).     

 
Pesquisa legal 

Jurídico-tributária: Alves (2005); Batista Júnior e Andrade (2005); Billings e Crumbly 
(1996); Brito (2005); Campos (2002); Chiang (2003); Cockfield (2002); Dabul (2005); 
Greco (2004); Gross (1998); Innes (2001); Jones (2005); Kirsch (2004); Martins e 
Marone (2005); Santiago (2005); Silva (2005); Soller (2004); Ulhoa (2003); Vasquez 
(2004); Weisbach (1998, 1999). Contabilidade e auditoria tributária: Aisbitt (2002); 
Brinker Jr. (2005); Cash et al. (1992); Hansen (1999); Hoogendoorn (1996); Huddart 
(1998); Kramer (2000); Lenter et al. (2003); Mills e Plesko (2003); Pedwell (2002); 
Pyszka et al. (2002); Roberts (2001); Tower e Moffie (1998, 2003). Planejamento 
tributário: Davies (2000); Dicicco (2002); Lee et al. (1989); Lockwood e Fletcher 
(2004); Luna et al. (2004); McNair et al. (2004); Mills et al. (1998); Mischler (1999); 
Oishi (2004); Philips (2003); Ribeiro (2003); Sauders (1993); Scholes et al. (2004); 
Smith (1992); Solano e Rybnik (2002); Yancey e Cravens (1998). 
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A classificação aqui proposta, como referido na introdução e na delimitação do problema de 

pesquisa, tem por objetivo, primeiramente, sistematizar a matéria relativa à pesquisa tributária 

como um todo, procurando dar uma visão única de todos os aspectos que podem ser 

explorados em relação ao tema, dentro daquela perspectiva interdisciplinar que se constitui 

numa das tônicas do presente trabalho. Contando com a pertinência e adequação dessa 

sistematização, pretende-se, também, que ela sirva de base para o desenvolvimento de estudos 

futuros acerca do tema de uma forma mais autônoma, livre da blindagem disciplinar que tem 

caracterizado a pesquisa sobre a temática tributária até o presente momento. 

 

Quadro 6 – Decisões de estrutura de capital: autores pesquisados 

 
Área temática 

 
Autores pesquisados 

 
Impacto dos 
tributos nas 
decisões dos 
contribuintes: 
decisões de 
estrutura de 
capital  

Aggarwal (1994); Al-Sakran (2001); Ayres et al. (2001); Balakrishnan e Fox (1993); 
Barton e Gordon (1988); Brigham e Houston (1999); Brito e Lima (2004); Burgman 
(1996); Cai e Ghosh (2003); Calegari (2000); Cloyd et al. (1997); Ely et al. (2002); 
Ferreira (1997); Gropp (2002); Guenther (1996); Harris (1994); Harwood e Manzon 
(2000); Jansen e Mekling (1976); Jorge e Armada (1999); Kayo et al. (2004); Krishnan e 
Moyer (1996); Lawrence et al. (1995); Lucinda e Saito (2002); Machado et al. (2004); 
Mansi e Reeb (2002); Medeiros e Daher (2004); Mills e Newberry (2004); Modigliani e 
Miller (1958); Mohamad (1995); Myers (2001); Nakamura et al. (2004); Ooi (1999); 
Perobelli e Famá (2004); Piga (2002); Pilotte (1990); Pohlmann et al. (2004); Pracianoy 
e Schnorrenberger (2004); Ross et al. (2000); Santana e Turolla (2002); Sharma et al. 
(2003); Shih (1996); Smith (1997); Terra (2002); Weston e Brigham (2000); Zani e Ness 
Júnior (2000). 

 

 

Encerrada esta primeira etapa do trabalho, passa-se, a seguir, à contribuição empírica, 

consistente, em síntese, na investigação da relação entre tributação e estrutura de capital das 

empresas no Brasil. 
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5  IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO NA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS 

EMPRESAS NO BRASIL 

 

 

5.1  Justificativa e comentários iniciais 

 

Como visto na subseção 4.2.2, a temática da estrutura de capital das empresas não é nova no 

âmbito das finanças corporativas e, mesmo, dentre os pesquisadores da área contábil. A 

identificação de todos os fatores determinantes da estrutura de capital tem sido uma busca 

constante de vários autores. Teorias explicativas coexistem e, em alguns aspectos, 

confrontam-se nessa tarefa, e as evidências empíricas, embora não seja a regra, nem sempre 

são consistentes no tempo, sendo que muitas vezes ambigüidades são acusadas.  

 

Ressalte-se, desde já, que o foco principal do trabalho é a matéria tributária, mais 

especificamente qual o impacto do fator tributação do lucro na estrutura de capital das 

empresas. A par disso, muitos outros fatores serão analisados conjuntamente, mas sem aquela 

preocupação de formular hipótese para teste e explicar à exaustão eventuais anomalias 

encontradas. Concentra-se a atenção, portanto, na questão tributária, fator a respeito do qual 

efetivamente se pretende contribuir. 

 

Nesta seção, esse assunto é discutido e uma contribuição empírica é dada. Inicia-se por uma 

revisão dos estudos anteriores realizados no Brasil que tiveram como pano de fundo a teoria 

da estrutura de capital. Após, as hipóteses de pesquisa são formuladas, a metodologia é 

delineada e os testes são processados. Uma ampla análise e discussão dos resultados sucede-
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se, evidenciando-se, também, certas limitações e problemas metodológicos. Uma síntese das 

conclusões da pesquisa empírica é apresentada ao final. 

 

Antes de avançar no exame da questão, entretanto, faz-se necessária uma contextualização da 

problemática e uma justificação da delimitação da investigação à realidade brasileira. 

Primeiramente, a partir da sumarização da literatura a respeito da decisão de estrutura de 

capital contida na subseção 4.4.2, constata-se uma ampla gama de estudos direcionados 

principalmente para ambientes de estabilidade econômica, risco relativamente baixo, cenários 

de crescimento, crédito farto, dentre outros condicionantes, ou seja, países ditos de primeiro 

mundo ou desenvolvidos. A pesquisa sobre a temática nesses cenários encontra-se bastante 

avançada e sedimentada, sendo que os sucessivos estudos empíricos e testes de hipóteses 

consolidam cada vez mais as expectativas criadas a partir dos modelos teóricos.  

 

Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em função de 

as variáveis ambientais diferirem sensivelmente daquelas encontradas nos países 

desenvolvidos, certas expectativas podem não se confirmar ou as convencionalmente 

chamadas anomalias podem ser verificadas em estudos empíricos, como se verá em alguns 

relatos da subseção seguinte. Essa diversidade de cenário é usualmente destacada por autores 

que se debruçam sobre a questão no Brasil. Nakamura et al. (2004, p. 2), por exemplo, 

relatam que o Brasil tem vivenciado quadro de crise econômica, marcado por baixo nível de 

atividade econômica e altas taxas de juros, apesar do controle da inflação através de uma 

política monetária e fiscal austera. Segundo ele, o mercado de capitais brasileiro tem 

dificuldade de crescer e atingir uma situação parecida com a de outros países mais 

desenvolvidos, por conta de uma forte concentração de investimentos no curto prazo, da 

inexistência de um mercado robusto de títulos de renda fixa de longo prazo e da presença de 
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condições institucionais e econômicas desfavoráveis para abertura de capital. Perobelli e 

Famá (2002, p. 1), por sua vez, constataram, em seu estudo, que empresas brasileiras de 

menor porte são mais propensas ao endividamento de curto prazo, embora, conforme 

registrado por Medeiros e Daher (2005, p. 44), as elevadíssimas taxas de juros reais praticadas 

no Brasil tornam o crédito de curto prazo proibitivo para as empresas, especialmente para 

aquelas de pequeno e médio porte, em geral menos capitalizadas. 

 

Lucinda e Saito (2002, p. 12-20) ressaltam que, no caso brasileiro, o principal instrumento de 

fornecimento de crédito de longo prazo tem sido o BNDES. Ao longo dos anos 80 e início da 

década de 90, houve uma significativa desaceleração dos desembolsos do BNDES, o que 

refletiu, em grande medida, a retração de investimentos públicos e privados, decorrente, 

principalmente, da alta instabilidade macroeconômica que caracterizou o período. A partir de 

1994, com a estabilização macroeconômica e a conseqüente volta do crescimento, ocorreu 

uma nova retomada dos financiamentos. Segundo os autores, o mercado brasileiro de crédito, 

no seu segmento de longo prazo, possui algumas características que diferem de outros 

mercados, tais como o americano. Dessa forma, os modelos utilizados em outros estudos 

possuem uma aplicabilidade menor do que nos seus contextos originais. A partir dos 

resultados encontrados no estudo que realizaram, concluem que o baixo poder explicativo de 

todos os modelos indica que ainda existe muito espaço para a pesquisa futura. 

 

No aspecto institucional, segundo Brito e Lima (2004, p. 3), o Brasil é caracterizado como um 

país onde o investidor externo à firma é pouco protegido pelo arcabouço jurídico contra a 

expropriação do controlador. Para todos os indicadores referentes à eficiência da legislação e 

de sua execução pelo poder judiciário para a proteção dos direitos dos investidores externos à 

firma, o Brasil encontra-se abaixo da média internacional. Nesse mercado imperfeito, 
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esperam-se maiores problemas de agência, fontes externas de recursos mais caras e maior 

importância da governança individual.  

 

Nesse aspecto, ainda, Procianoy e Schnorrenberger (2004, p. 124-125) referem que para 

aplicação dos estudos sobre estrutura de capital à realidade pátria, faz-se necessário considerar 

algumas características próprias da legislação societária brasileira, que indicam uma excessiva 

preocupação dos acionistas controladores com a manutenção deste controle acionário e, 

portanto, interesse pelos poderes e influências que este pode oferecer sobre a gestão e as 

decisões da empresa. Com base na análise dos dados de seu estudo, concluíram que as 

companhias que apresentam maior concentração em sua estrutura de controle tendem a 

apresentar aversão ao endividamento e risco financeiro, o que indica um temor pela perda da 

riqueza, que é, para o controlador, a própria empresa. Para o entendimento da aversão ao risco 

financeiro, os autores ressaltam que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do 

mercado institucional brasileiro, na medida em que não existe uma legislação direcionada 

para as ações de takeover e uma legislação falimentar e concordatária que vise a efetiva 

recuperação das empresas.  

 

Complementarmente, podem ser referidos outros fatores que tornam, de certa forma, 

idiossincrático e peculiar o ambiente de tomada de decisões de endividamento no Brasil, e que 

podem levar a escolhas diferentes na composição do mix de capitais daquelas que seriam 

adotadas em outros países. De imediato, pode-se referir o fator risco no Brasil, o que acarreta 

uma elevação do juro do endividamento externo e, também, em função do custo de 

oportunidade, uma exigência de um maior retorno por parte dos sócios e acionistas. Em 

função das garantias maiores que podem ser obtidas pelo agentes financiadores, o que 
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usualmente conduz a uma redução na taxa de juros, o empresário, nessas circunstâncias, pode 

acabar optando pelo endividamento.  

 

Não se deve deixar de mencionar, também, que as crenças e valores dos empresários 

brasileiros, de certa forma avessos ao endividamento em função daquele temor já referido, 

também impactarão essa decisão. Paralelamente, outro aspecto é a dificuldade de obtenção de 

empréstimos de longo prazo, o que certamente implica que nos estudos empíricos realizados 

no Brasil, os percentuais de endividamento de longo prazo apresentar-se-ão em níveis 

menores do que em países desenvolvidos.  

 

No aspecto tributário, há que se ressaltar, ao menos, duas peculiaridades brasileiras: primeiro, 

o fato de os dividendos não serem tributados quando distribuídos aos sócios. Isso representa, 

obviamente, um estímulo à utilização de capital próprio, uma vez que a remuneração é livre 

de impostos. Outra peculiaridade é a permissão legal de calcular, contabilizar e pagar juros 

sobre o capital próprio, apurado com base em uma taxa de longo prazo estabelecida pelo 

governo sobre as contas do patrimônio líquido da empresa. A despesa com esse juro é 

dedutível para fins de apuração dos tributos sobre o lucro, e é tributado, na pessoa física, à 

alíquota de 15%. Esses dois fatores, somados, podem levar a decisões de estrutura ótima de 

capital muito diferentes daquelas que seriam tomadas caso eles não estivessem presentes. 

 

Alguns questionamentos decorrentes desses dois aspectos seriam, por exemplo: os juros sobre 

o capital próprio diminuem a atratividade da opção pelo endividamento? Ou, por outro lado, 

se os juros e a não-tributação dos dividendos tornam mais atrativo a utilização de capitais 

próprios, isso não levaria, conseqüentemente, a uma necessidade futura de captação de 

recursos de terceiros para suprir as saídas de caixa em favor dos sócios e acionistas? Bem, 
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antes de pretender responder a esses questionamentos, o que se quer, na verdade, é ressaltar 

que esses aspectos podem alterar sobremaneira as decisões de estrutura de capital e, 

conseqüentemente, os resultados de qualquer pesquisa empírica na Brasil. Veja-se, nesse 

aspecto, o estudo de Zani e Ness Júnior (2000) acerca dos juros sobre o capital próprio, 

referido na subseção seguinte. 

 

Todos esses fatores referidos, que tornam a realidade brasileira peculiar, justificam 

sobremaneira essa limitação da investigação empírica no que se refere à influência da 

tributação do lucro das firmas na decisão de estrutura de capital. Apesar de diversos estudos já 

terem sido realizados no Brasil tratando de diferentes aspectos da temática, muito há o que 

avançar, ainda, em direção a uma consolidação da teoria da estrutura de capital que seja 

plenamente aplicável e preveja as condições idiossincráticas presentes em países como o 

Brasil. 

 

 

5.2  Evidências empíricas anteriores 

 

Vários estudos empíricos foram, também, publicados no Brasil procurando identificar e 

mensurar os fatores determinantes do endividamento de empresas. Brito e Lima (2004, p.1), 

por exemplo, dedicaram-se a examinar a escolha da estrutura de capital de empresas 

brasileiras. Com base em uma amostra de 110 companhias brasileiras não-financeiras de 

capital aberto observadas entre 1995 e 2001, os autores concluíram que, em primeiro lugar, as 

empresas de controle privado nacional se endividam mais que as de controle público ou 

estrangeiro, e o fazem pelo uso intensivo de dívida de curto prazo. Revelou, também, que a 

relação positiva entre ativos tangíveis e endividamento de longo prazo confirma a previsão da 
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teoria do trade-off. Outros resultados divergiram de evidências brasileiras anteriores, tendo o 

crescimento apresentado relação positiva com o endividamento, o que, juntamente com a 

relação negativa da rentabilidade, favorece a teoria do pecking order contra a do trade-off. 

Finalmente, e mais interessante segundo os autores, a maior sensibilidade das empresas 

privadas nacionais aos fatores analisados parece indicar que os direitos do investidor externo à 

firma são menos resguardados pelo controlador privado nacional. 

 

Ainda de acordo com Brito e Lima (2004, p. 11), sendo o Brasil caracterizado como um país 

onde o investidor externo à firma é pouco protegido em comparação aos padrões 

internacionais, constitui-se em um ambiente ideal para inferir sobre a importância da boa 

governança corporativa na escolha da estrutura de capital. Uma participação estrangeira 

significativa indica uma governança melhor porque sinaliza que a companhia tem um padrão 

internacional de respeito aos direitos de propriedade. Por outro lado, as empresas de controle 

privado nacional, com pior governança e maiores custos esperados de concordata e falência, 

não só têm maiores custos de capital de terceiros, como devem ter maiores custos relativos 

para aquelas formas de financiamento externo onde o credor fica mais exposto. Os autores 

esperam, neste cenário, que negócios de controle privado nacional utilizem menos 

financiamento externo e o façam com mais dívida de curto prazo que aqueles com 

significativa participação estrangeira. 

 

Ferreira (1997, p.1) procurou testar a teoria do pecking order utilizando dados do período de 

1987 a 1995 de uma amostra de onze empresas do setor têxtil brasileiro. Os resultados 

confirmaram, primeiramente, que o autofinanciamento é a fonte preferida pelas empresas da 

amostra, significando que, havendo recursos disponíveis gerados pelas operações das 

empresas, eles serão utilizados preferencialmente às dívidas. A segunda conclusão do estudo 
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foi que, na eventualidade de insuficiência de recursos internos, as dívidas foram a fonte 

preferida de financiamento em relação à possibilidade de emissão de ações. Em linhas gerais, 

portanto, o comportamento das empresas pesquisadas mostrou-se condizente com o modelo 

da teoria do pecking order. 

 

Kayo et al. (2004, p.1) investigaram a influência de variáveis não-financeiras proxies do fator 

ativos intangíveis (quantidade de patentes, tempo médio de vida das patentes e quantidade de 

marcas) na estrutura de capital das empresas no Brasil. A partir de dados do ano de 2003 de 

uma amostra inicial de 139 empresas constantes do banco de dados da Economática, os 

autores constataram a influência negativa e estatisticamente significante das patentes sobre o 

nível de endividamento das firmas analisadas. Segundo os autores, esse resultado corrobora a 

hipótese de que as empresas intensivas em inovação apresentam um nível de endividamento 

mais baixo. 

 

Lucinda e Saito (2002, p. 2) analisaram a questão do endividamento a partir de uma amostra 

de 321 empresas de diversos países da América Latina, relativamente ao período de 1995 a 

2000. Os autores propuseram-se a testar dois modelos consagrados na literatura explicativa da 

estrutura de capital das firmas: (1) o modelo do endividamento ótimo (tradeoff); e (2) o 

modelo da hierarquia das fontes (pecking order). Os resultados estatísticos indicaram o 

modelo do endividamento ótimo como apto a explicar o comportamento das empresas 

selecionadas no que se refere às suas decisões de estrutura de capital. Mas os autores 

encerram ressaltando que o baixo poder explicativo dos modelos em questão indica que ainda 

existe muito espaço para pesquisa futura. 
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Machado et al. (2004, p. 1) analisam a estrutura de capital das pequenas e médias empresas 

industriais da cidade de João Pessoa. Com base nos dados médios do período de 1998 a 2000 

de uma amostra de vinte empresas, foram investigados os efeitos dos seguintes fatores: porte, 

crescimento, rentabilidade, risco, composição do ativo e liquidez. Os resultados indicaram que 

os fatores porte, risco, composição dos ativos e liquidez apresentaram conjuntamente um 

importante poder de predição da estrutura de capital; entretanto, as variáveis porte e 

composição dos ativos tiveram sinais contrários aos previstos. As variáveis crescimento e 

rentabilidade não mostraram resultados significativos. Segundo os autores, a variável liquidez 

é a que apresentou maior poder de predição da estrutura de capital das empresas analisadas. 

 

Medeiros e Daher (2004, p. 1) realizaram trabalho que testa empiricamente se a teoria do 

pecking order fornece explicação para a estrutura de capital das empresas no Brasil. De 

acordo com essa teoria, como visto, haveria uma hierarquia na busca de recursos pela firma,  

sendo que os recursos gerados internamente teriam prioridade, seguidos pelo endividamento 

e, apenas em último caso, pela emissão de ações. Em sua forma forte, emissões de ações 

nunca ocorreriam, enquanto que, em sua forma fraca, volumes limitados de emissões de ações 

são aceitáveis. Os autores procederam o teste a partir dos dados de 2001 de uma amostra de 

132 empresas de capital aberto e concluíram pela aplicabilidade da teoria testada, porém, 

apenas em sua forma fraca. 

 

Nakamura et al. (2004, p. 1) estudaram o fenômeno do endividamento a partir de uma 

amostra de 162 empresas de capital aberto e utilizando indicadores contábeis extraídos das 

demonstrações financeiras abrangendo o período de 1999 a 2003. Os resultados indicaram que 

a rentabilidade operacional, o grau de imobilização do ativo e o índice de valor de mercado 

sobre o valor contábil do capital próprio são variáveis relevantes para explicar a política de 
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endividamento. Com relação ao endividamento de longo prazo, as empresas que pagam mais 

impostos, de maior porte, com maior tangibilidade e maior crescimento de vendas são mais 

endividadas, segundo os autores.  

 

Perobelli e Famá (2004, p. 1) investigaram os determinantes da estrutura de capital a partir de 

uma amostra de 165 empresas de capital aberto brasileiras, abrangendo o período de 1995 a 

2000. Os autores testaram diversos fatores arrolados pela literatura como impactantes da 

decisão de endividamento, tendo encontrado relação negativa estatisticamente significativa  

dos fatores tamanho da firma, crescimento dos ativos e lucratividade para explicar o nível de 

endividamento de curto prazo. A explicação para isso é que, primeiramente, as empresas 

menores são mais propensas ao endividamento de curto prazo porque provavelmente não têm 

acesso aos mecanismos de financiamento de longo prazo ou por não conseguirem taxas 

atraentes para tanto. Além disso, empresas com maiores índices de crescimento e 

lucratividade tendem a usar menos endividamento de curto prazo devido, provavelmente, às 

taxas serem maiores do que as de longo prazo. 

 

Pohlmann et al. (2004, p. 36) realizaram estudo empírico a partir de uma amostra final de 125 

indústrias com controle acionário brasileiro, pertencentes a quatorze setores diferentes, onde 

analisaram os dados referentes ao ano de 2001, com o objetivo de analisar o impacto da 

especificidade dos ativos no endividamento das firmas. Foi realizado teste de hipótese com o 

auxílio da análise de agrupamento (cluster analysis). Os resultados encontrados confirmaram, 

de uma maneira geral, as expectativas no sentido de uma forte associação entre grau de 

concentração industrial e endividamento geral e de longo prazo. O primeiro cluster apresentou 

um grau médio de concentração industrial menor e níveis de endividamento geral e de longo 

prazo maiores, permitindo afirmar que tal grupo seria formado por firmas com provável 



 211

menor grau de especificidade de ativos. Já o segundo cluster apresenta características opostas: 

maior concentração e menores níveis de endividamento, o que permite afirmar tratar-se de 

empresas com provável maior grau de especificidade de ativos. 

 

Pracianoy e Schnorrenberger (2004, p. 121) examinaram os efeitos que a estrutura de controle 

acionário de uma amostra de cerca de 306 empresas brasileiras negociadas na BOVESPA 

entre 1995 e 2000 tem no endividamento destas. Dois estimadores (proxies) do controle 

acionário foram utilizados: (1) a participação percentual cumulativa dos três maiores 

acionistas nas ações com direito a voto; e (2) a quantidade de acionistas compreendida nos 

51% das ações com direito a voto. O estudo concluiu que as companhias que apresentam 

maior concentração em sua estrutura de controle tendem a apresentar aversão ao 

endividamento, o que confirma a expectativa no sentido de que os controladores dessas 

empresas temem a possibilidade de perda de controle e da exposição maior de seu patrimônio 

a riscos financeiros, de takeover e de quebra. Também mostraram ter relevância estatística 

para explicar o endividamento os efeitos dos fatores lucratividade, tamanho da firma e setor. 

 

Santana e Turolla (2002, p. 1) realizaram trabalho com a proposição de testar e confrontar 

hipóteses sobre a composição de capital formuladas pelas teorias do tradeoff e do pecking 

order a partir de dados dos anos de 1991 a 2000 de uma amostra de dezenove empresas de 

capital aberto do setor petroquímico brasileiro. A principal conclusão do modelo é a de que 

não é possível aceitar a superioridade da estratégia de pecking order em relação à estratégia 

de static tradeoff com base nos dados analisados. 

 

Terra (2002, p. 1) examinou a estrutura de capital de empresas latino-americanas 

comparativamente a empresas norte-americanas com o intuito de testar a aplicabilidade de 
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algumas das teorias mais populares em um cenário internacional. Os principais achados são 

que os tradicionais fatores considerados pela literatura (lucratividade, tangibilidade dos ativos 

e crescimento) explicam a variação nos níveis de endividamento das firmas analisadas. Além 

disso, os fatores determinantes e seus efeitos parecem ser similares independentemente do 

país onde a empresa opera. Como relação ao fator tributação, os resultados foram ambíguos. 

Finalmente, encontrou algum suporte em favor da proposição da teoria do pecking order. 

 

Em segundo trabalho na mesma linha, Terra (2004, p. 1) investigou os determinantes da 

maturidade do endividamento (perfil de prazo do passivo) com base nos dados de 1987 a 2002 

de 1693 firmas latino-americanas e norte-americanas. Os principais achados foram no sentido 

de que existe um substancial componente dinâmico na determinação da estrutura de 

maturidade, e os determinantes dessa estrutura e seus efeitos são similares entre as empresas 

dos países da América Latina e dos EUA, apesar das diferenças óbvias nos ambientes 

financeiros e de negócios dessas regiões. 

 
Zani e Ness Júnior (2000, 12) analisaram até que ponto a introdução dos juros sobre o capital 

próprio reduziram a vantagem fiscal do endividamento, qual seu impacto na teoria de 

Modigliani e Miller para a determinação do valor da firma, bem como se houve alteração na 

estrutura de capital das empresas que passaram a utilizar essa opção. Primeiramente, os 

autores concluíram que a adoção desse mecanismo reduziu a carga tributária das empresas em 

algo em torno de 27% com relação ao IRPJ e CSLL. Apesar disso, constataram, também, que 

a introdução desses juros não teve potencial para igualar ou superar o incentivo tributário 

relativo ao custo da dívida. Mesmo as empresas que passaram a adotar os juros sobre o capital 

próprio continuaram preferindo o endividamento. 
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Quadro 7 - Principais fatores determinantes do endividamento 

 
n.º 

 

 
Fator 

 

 
Comentários 

 
Referência 

1 Setor As características idiossincráticas de 
cada setor afetariam as políticas de 
endividamento. 

Ross et al. (2000a); Aggarwal (1994); Al-Sakran 
(2001); Cai e Ghosh (2003); Guenther (1996)*; 
Mohamad (1995); Myers (2001); Piga (2002); 
Jorge e Armada (1999)*. 

2 Lucratividade 
e/ou retorno 

Segundo a teoria do pecking order, 
firmas com maiores índices de 
lucratividade e/ou retorno tendem a 
utilizar menos recursos de terceiros 
no financiamento de suas atividades. 
Na visão da teoria do tradeoff, se dá 
o inverso. 

Ross et al. (2000a); Brigham e Houston (1999); 
Al-Sakran (2001); Barton e Gordon (1988); 
Krishnan e Moyer (1996); Mohamad (1995); 
Myers (2001); Ooi (1999)*; Piga (2002); Sharma 
et al. (2003); Brito e Lima (2004); Jorge e 
Armada (1999)*; Machado et al. (2004)*; 
Nakamura et al. (2004); Perobelli e Famá 
(2004); Terra (2002). 

3 Tributação Firmas com mais altas cargas de 
tributação tendem a recorrer ao 
endividamento em função do 
incentivo da dedutibilidade dos juros 
para fins de apuração dos tributos 
incidentes sobre o lucro. 

Ross et al. (2000a); Brigham e Houston (1999); 
Ayres et al. (2001); Burgman (1996); Calegari 
(2000); Cloyd et al. (1997); Ely et al. (2002); 
Gropp (2002); Guenther (1996); Harwood e 
Manzon (2000); Jorge e Armada (1999)*; 
Krishnan e Moyer (1996); Mills e Newberry 
(2004); Mohamad (1995); Myers (2001); 
Nakamura et al. (2004); Ooi (1999)*; Pilotte 
(1990); Sharma et al. (2003); Shih (1996); Smith 
(1997); Terra (2002)*; Zani e Ness Júnior 
(2000). 

4 Estrutura de 
ativos  

Firmas com maior proporção de 
ativos tangíveis que podem ser 
oferecidos como garantia em 
empréstimos apresentam um 
endividamento maior. Firmas com 
alta proporção de ativos específicos 
e/ou intangíveis tendem a apresentar 
endividamento menor. 

Ross et al. (2000a); Brigham e Houston (1999); 
Balakrishnan e Fox (1993); Harris (1994)*; 
Myers (2001); Ooi (1999); Piga (2002); Sharma 
et al. (2003); Brito e Lima (2004); Jorge e 
Armada (1999)*; Kayo et al. (2004); Machado et 

al. (2004)*; Nakamura et al. (2004); Pohlmann 
et al. (2004); Terra (2002).  

5 Risco 
empresarial 

Firmas expostas a maiores riscos dos 
negócios tendem a apresentar menor 
endividamento. 

Weston e Brigham (2000); Brigham e Houston 
(1999); Myers (2001); Piga (2002); Machado et 

al. (2004)*; Perobelli e Famá (2004). 
6 Crescimento Segundo a teoria do pecking order, 

firmas com mais altos níveis de 
crescimento apresentariam maior 
endividamento. 
Na visão da teoria do tradeoff, se dá 
o inverso. 

Brigham e Houston (1999); Al-Sakran (2001); 
Barton e Gordon (1988)*; Krishnan e Moyer 
(1996); Sharma et al. (2003); Brito e Lima 
(2004); Jorge e Armada (1999); Machado et al. 
(2004)*; Nakamura et al. (2004); Perobelli e 
Famá (2004); Terra (2002). 

7 Tamanho da 
firma 

A expectativa é que empresas de 
maior porte, por terem mais acesso a 
empréstimos em melhores 
condições, apresentariam maior 
endividamento. 

Al-Sakran (2001); Barton e Gordon (1988)*; 
Guenther (1996)*; Krishnan e Moyer (1996); 
Mohamad (1995); Ooi (1999); Piga (2002); 
Jorge e Armada (1999)*; Machado et al. 
(2004)*; Nakamura et al. (2004); Perobelli e 
Famá (2004). 

8 Tipo de 
controle 

Características relacionadas ao 
controle da firma  (se privado, 
estrangeiro, ou do governo) 
afetariam o endividamento. 

Al-Sakran (2001); Burgman (1996); Brito e 
Lima (2004); Jorge e Armada (1999)*. 

9 Grupo O fato de a firma pertencer a um 
grupo empresarial teria influências 
na estrutura de capital. 

Piga (2002). 

* Estudos em que a variável testada não apresentou relevância estatística  na explicação da estrutura de capital. 
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O Quadro 7 apresenta um resumo dos principais fatores determinantes das decisões de 

endividamento das firmas segundo os autores pesquisados, incluindo aqueles citados no 

referencial teórico, constantes da subseção 4.4.2. Outros fatores menos pesquisados também 

foram objeto de referência na literatura teórica e em estudos isolados citados acima, tais 

como: (1) se a administração tem controle do capital votante; (2) atitudes dos emprestadores e 

das agências de classificação de risco; (3) condições de mercado; (4) condições internas da 

empresa; (5) flexibilidade financeira; (6) grau de alavancagem operacional; (7) custos de 

agência; (8) decisões de reporte financeiro; (8) grau de internacionalização dos negócios da 

firma; (9) grau de liquidez; (10) razão entre o valor de mercado e o valor contábil da firma; e 

(11) grau de concentração na estrutura de controle acionário da firma. 

 

As evidências empíricas referidas aqui são uma amostra bastante representativa do que vem 

sendo produzido a respeito do tema estrutura de capital e seus fatores determinantes, 

entendendo-se que as mesmas são suficientes para abarcar os principais achados e conclusões 

que vêm sendo apresentados pelos pesquisadores sobre o assunto. Reconhece-se, entretanto, a 

possibilidade de existência de outros estudos não referidos aqui, mas dos quais não se 

esperam conclusões diferentes das que foram encontradas nas pesquisas arroladas acima. Na 

subseção seguinte, o referencial teórico e as evidências empíricas são discutidos com o intuito 

de pavimentar o caminho para o clareamento e definição do problema e, a partir daí, a 

formulação da hipótese de pesquisa.  

 

 

5.3    Definição do problema e formulação da hipótese de pesquisa 
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Como visto na subseção anterior, existem inúmeros estudos concluindo no sentido de que a 

estrutura de capital da firma é afetada, em algum grau, pelos níveis de tributação sobre o 

lucro. Espera-se que quanto maior a carga tributária média - ou, mais apropriadamente, a 

alíquota marginal da tributação do lucro - maior será o nível de endividamento, tendo em vista 

o incentivo decorrente da dedutibilidade dos juros da base de cálculo dos tributos incidentes 

sobre o lucro.  

 

Alguns estudos, entretanto, que testaram a variável tributação (OOI, 1999; JORGE; 

ARMADA, 1999; TERRA, 2002) apontaram resultados inconsistentes ou ambíguos, de forma 

que empresas com maiores níveis de tributação do lucro apresentavam baixos índices de 

endividamento, bem como que empresas com baixos níveis de tributação do lucro mantinham 

altos níveis de endividamento. Ainda para ilustrar essa situação, Krishnan e Moyer (1996), 

curiosamente, consideraram como hipótese prévia para teste uma relação negativa entre 

tributação e endividamento como sendo consistente com a teoria do tradeoff, tendo obtido 

sucesso na confirmação da mesma em seu estudo. Assim, é possível concluir que existem, 

ainda, zonas nebulosas que podem ser melhor iluminadas, havendo espaço para contribuições 

de novas pesquisas. 

 

Dado o referencial teórico e o conjunto de evidências empíricas, é difícil discordar da 

afirmação de que o aspecto tributário afeta a decisão de endividamento. Mas se é bastante 

evidente que a tributação importa, o “quanto” ela importa ainda não está muito claro. Além do 

mais, por que existem evidências empíricas em sentido contrário? Será que nem sempre a 

tributação irá ser um dos fatores determinantes da estrutura de capital? Caso isso seja 

verdadeiro, que circunstâncias seriam essas sob as quais a tributação não afetaria a decisão de 

endividamento?  
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Uma possível explicação para essas anomalias seria aquela levantada por Sihi (1996) e Cloyd 

et al. (1997), segundo os quais esses estudos que encontraram evidências contrárias à teoria 

teriam sido inadequadamente delineados, apresentando problemas metodológicos, tais como 

erro de mensuração das variáveis e limitações decorrentes da utilização de dados cross-

sectional apenas. Existem suspeitas e algumas evidências de que essas anomalias podem ser 

explicadas por outros fatores, tais como o setor, a lucratividade, a estrutura dos ativos,  o 

tamanho da firma, dentre outros. 

 

Dadas essas considerações, e tendo-se em vista que o presente trabalho tem como foco 

principal o aspecto tributário, busca-se, nesta seção, responder às seguintes questões: o nível 

de tributação do lucro da firma afeta sua decisão de estrutura de capital ou, mais 

especificamente, seu nível de endividamento? Caso afirmativo, essa relação é válida e 

consistente independentemente de quaisquer circunstâncias ou características peculiares da 

firma? No caso de haver firmas cuja decisão de endividamento não apresenta relação com o 

nível de tributação, que fatores poderiam explicar esse fato? 

 

Há que se tornar mais nítida as suspeitas que levam à colocação dessas questões. As 

anomalias encontradas em estudos anteriores podem ser assim categorizadas: (1) firmas com 

tributação elevada do lucro apresentando baixo nível de endividamento; (2) firmas com 

tributação do lucro baixa ou inexistente apresentando alto nível de endividamento; e (3) o 

nível de tributação não apresentando relação estatisticamente relevante com o endividamento. 

A primeira anomalia apontada pode ser considerada a menos problemática, uma vez que não 

se está negando a existência de relação entre tributação e endividamento; o que se está 

dizendo é que, em dadas circunstâncias, apesar do incentivo tributário ao endividamento, 



 217

existem outros fatores que levam a firma não recorrer a capitais de terceiros, tais como juros 

elevados, existência de sobras de recursos internos em abundância, que podem, por sua vez, 

serem fruto de longos períodos de lucratividade, e assim por diante. Ou seja, o pouco 

endividamento que a firma tem utilizado ainda pode estar sendo motivado pelo fator 

tributário, e a inclusão dessas firmas na amostra não necessariamente implicaria em inversão 

do sinal esperado da relação. É claro que esse problema começaria a se tornar mais relevante 

caso sejam incluídas na amostra firmas com endividamento próximo de zero; mas justamente 

por isso ser uma raridade na prática, dificilmente essa anomalia distorcerá os resultados da 

pesquisa. Para ilustrar o que se está afirmando, no caso da amostra de empresas brasileiras 

que será analisada adiante, o nível mínimo de endividamento geral apresentado foi de cerca de 

33%. 

 

A segunda anomalia apontada, por outro lado, pode realmente distorcer os resultados de uma 

regressão linear, uma vez que se poderiam ter firmas com tributação zero e endividamento 

muito alto, levando a uma relação inversa, o que não é esperado, ao menos, segundo a teoria 

do tradeoff. E essa situação é muito comum na prática: empresas que apresentam, em suas 

demonstrações de resultado, tributação nula do lucro ou, mesmo, negativa; é comum, 

inclusive, a constituição não de despesa de imposto de renda, mas de receita de imposto de 

renda sobre o resultado, mais especificamente para aquelas empresas que apresentam 

prejuízos. Então, por ser uma situação previsível e freqüente na prática, essa anomalia é mais 

preocupante, e suspeita-se que seja uma das principais causas de distorção dos resultados de 

pesquisas anteriores. 

 

A terceira anomalia, de certa forma, está, em parte, associada às duas primeiras referidas, e 

decorre de um inadequado delineamento da pesquisa, começando pela preparação dos dados e 
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depuração da amostra. Se na amostra forem simplesmente incluídas todas as firmas, 

considerando aquelas referidas no parágrafo anterior, certamente os estimadores da regressão 

apresentarão sinais invertidos e não serão estatisticamente significativos. 

 

Mas será que essas ditas anomalias são realmente inesperadas, ou haveria suporte teórico a 

ampará-las? À luz da teoria do tradeoff, um dos principais fatores que incentiva o uso de 

capitais de terceiros é a possibilidade de dedução dos juros do lucro tributável, sendo que essa 

prática levaria à valorização da empresa pelo mercado. Assim, empresas altamente tributadas 

devem utilizar capitais de terceiros; empresas com baixa tributação não teriam o incentivo 

fiscal para recorrer ao endividamento. Mas, e à luz da teoria do pecking order, haveria 

explicação para essas supostas anomalias?  Uma vez que essa última teoria preconiza uma 

hierarquização das fontes de financiamento, empresas altamente capitalizadas não recorreriam 

ao endividamento, mesmo diante do incentivo tributário da dedutibilidade dos juros. É claro 

que, como afirmado, essa situação não é tão problemática para a pesquisa porque as firmas 

sempre apresentam um certo nível considerável de endividamento. Por outro lado, empresas 

altamente descapitalizadas recorreriam ao endividamento, mesmo estando sujeitas a uma 

tributação nula, até porque não têm como financiar suas atividades e investimentos com 

lucros retidos. Em resumo, salvo melhor juízo, a teoria do pecking order fornece elementos 

aptos a explicar o que seria uma anomalia diante da teoria do tradeoff. 

 

Como afirmado na subseção anterior, em sua forma mais simples, o modelo associado à 

pecking order theory sustenta que quando o fluxo de caixa interno da empresa é inadequado 

para cobrir o investimento e os compromissos de pagamento de dividendos, a empresa emite 

dívida. Ações nunca são emitidas, exceto quando a única alternativa é emitir dívida de alto 

risco (junk debt) ou quando os custos de falência são elevados. Assim, pergunta-se: uma firma 
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que não dispõe de recursos internos para financiar suas atividades, deixará de recorrer ao uso 

de endividamento porque sua alíquota marginal atual dos tributos sobre o lucro é nula? A 

resposta parece lógica, e não depende de maiores evidência empíricas, bastando considerar a 

premissa da racionalidade do agente; é, na verdade, uma questão de sobrevivência da 

empresa. É de se esperar que qualquer estudo empírico que venha a ser realizado encontre 

firmas com tais características, especialmente aquelas com alto nível de endividamento e 

tributação nula, devendo esses aspectos serem levados em conta no delineamento da mesma e 

na formulação da hipótese de pesquisa. 

 

A partir da questão de pesquisa exposta e de seus desdobramentos, duas hipóteses são 

formuladas para teste. A primeira hipótese, seguindo os passos de estudos anteriores, busca 

pura e simplesmente verificar a existência de impacto do fator tributação no endividamento da 

firma, e qual o sentido dessa influência: 

 

Hipótese nula (H10): não existe relação entre o nível de tributação do lucro e o 

endividamento da firma. 

 

Hipótese alternativa (H11): existe relação entre o nível de tributação do lucro e o 

endividamento da firma, e essa relação é positiva.  

 

Concomitantemente, testa-se a segunda hipótese com o fim de verificar como se dá a relação 

para o caso de firmas com alto endividamento e que apresentam baixo nível de tributação: 
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Hipótese nula (H20): existe relação positiva entre o nível de tributação do lucro e o 

endividamento, mesmo para firmas consideradas descapitalizadas, com alto endividamento e 

tributação baixa ou inexistente. 

 

Hipótese alternativa (H21): para o caso de firmas consideradas descapitalizadas, com alto 

endividamento e tributação do lucro baixa ou inexistente, não existe relação entre o nível de 

tributação e o endividamento. 

 

Registre-se, mais uma vez, que o presente trabalho centra sua atenção basicamente nos 

aspectos tributários, o que implica dizer que a análise da temática sobre estrutura de capital se 

dará nessa perspectiva, sendo que os demais fatores apontados na literatura como 

determinantes da decisão de endividamento serão utilizados como variáveis auxiliares na 

explicação dos resultados. Por essa razão, não se pretende formular hipóteses para testar a 

relação com cada uma delas isoladamente, como pesquisas anteriores o fizeram. 

 

Na subseção seguinte, o delineamento da pesquisa tem seqüência com a definição dos 

aspectos metodológicos. 

 

 

5.4 Delineamento metodológico e variáveis 

 

O objetivo do trabalho empírico desenvolvido nesta seção é verificar a existência de relação 

entre variáveis; no caso particular, tem-se, de um lado, a variável dependente endividamento; 

de outro, a variável independente tributação do lucro. Juntamente com esta última, outras 

variáveis apontadas pela literatura como explicativas do endividamento também serão 
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consideradas. Nessas circunstâncias, uma técnica estatística recomendada, e uma das mais 

utilizadas na pesquisa acadêmica, é a regressão linear múltipla, que provê um modelo 

explanatório da relação entre uma variável dependente e um conjunto de variáveis 

independentes. 

 

O endividamento, variável dependente, é analisado em três dimensões: 

A) Endividamento geral (EG): soma do passivo circulante, incluindo-se as duplicatas 

descontadas, com o exigível a longo prazo, dividida pelo ativo total ajustado pelos efeitos 

da inflação, expresso em termos percentuais. 

B) Endividamento de curto prazo (EC): soma do passivo circulante, incluindo-se as 

duplicatas descontadas, dividida pelo ativo total ajustado pelos efeitos da inflação, 

expresso em termos percentuais. 

C) Endividamento de longo prazo (EL): soma do passivo exigível a longo prazo, dividida 

pelo ativo total ajustado pelos efeitos da inflação, expresso em termos percentuais. 

 

Inicialmente, os fatores determinantes incluídos no teste são os seguintes: 

A) Tributação do lucro (TR): é o percentual obtido pela soma do Imposto de Renda da Pessoa  

Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dividida pelo 

lucro líquido do exercício antes de considerados os efeitos desses mesmos tributos, 

expresso em termos percentuais. 

B) Lucratividade (LU): é a margem de lucro sobre as vendas, ou seja, o lucro líquido do 

exercício, antes de deduzidos o IRPJ e a CSLL, dividido pelo montante das vendas brutas, 

expresso em termos percentuais. 

C) Crescimento (CR): equivale ao crescimento das vendas do último ano sobre a média dos 

dois anos anteriores, expresso em termos percentuais. 
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D) Risco (RI): é o desvio-padrão do lucro líquido do exercício relativo ao período analisado. 

E) Estrutura de ativos (GI): é medida pelo grau de imobilização do ativo, ou seja, o total do 

ativo permanente, ajustado pelos efeitos da inflação, dividido pelo ativo total ajustado, 

expresso em termos percentuais. 

F) Tamanho da firma (TA): medido pelo valor do ativo total ajustado na data do 

encerramento do último exercício analisado. 

G) Concentração do setor (CC): medido de acordo com a razão de concentração de ordem 

quatro, CR(4), índice que, segundo Resende e Boff (2002), mede o poder de mercado 

exercido pelas quatro maiores empresas do setor. O grau de concentração foi calculado 

somando-se os percentuais de participação das quatro maiores empresas de cada setor no 

último exercício analisado. 

H) Setor (SE): variável dummy que indica o setor a que pertence cada firma da amostra, 

sendo igual a “0” se pertencente ao setor industrial ou de prestação de serviços, e igual a 

“1” se empresa comercial. 

I) Controle (CO): para este fator, foram criadas duas variáveis dummy. A primeira  refere-se 

a se o controle é nacional (“0”) ou estrangeiro (“1”); a segunda é se o controle é nacional 

estatal (“1”) ou não (“0”). 

J) Grupo (GR): variável dummy que indica se a firma pertence a um grupo empresarial (“1”) 

ou não (“0”). 

K) Negócios na bolsa de valores (BV): variável dummy que indica se a firma têm ações 

negociadas na bolsa (“1”) ou não (“0”). 

 

Antes de ir em frente, há que se enfrentar a questão das supostas anomalias encontradas em 

pesquisas anteriores, relativas a resultados inconsistentes ou ambíguos quanto ao impacto da 

variável proxy da tributação sobre o nível de endividamento. Como destacado na subseção 
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anterior, empresas com alto nível de tributação apresentaram baixo endividamento, e vice-

versa. Diante disso, convém verificar se essa circunstância está presente na amostra, 

especialmente a situação de tributação nula e endividamento elevado, e, caso afirmativo, de 

que maneira o problema será contornado. Ressalte-se que a amostra será adequadamente 

descrita na subseção seguinte. 

 

Processando-se uma análise de regressão múltipla incluindo todas as variáveis independentes, 

testadas em relação a cada uma das variáveis dependentes (ver Anexo A), e utilizando o 

método stepwise, onde somente os melhores modelos são hierarquizados e as variáveis não 

significativas são excluídas, verifica-se que a variável tributação apresenta relação positiva e 

significativa com o endividamento geral (EG) e de curto prazo (EC). Entretanto, com relação 

ao endividamento de longo prazo, a variável TR não se mostrou significativa e apresentou 

sinal negativo. Os coeficientes são mostrados no Qaudro 8. 

 

Quadro 8 - Regressão linear preliminar: EG, EC e EL 

 
EG = Bo + B1TR 
EC = Bo + B1TR 
EL = Bo + B1TR 

 
 

Variável dependente 
 

 
Variável 

independente 

 
Coeficiente beta 

 
Valor t 

 
Sig. 

EG TR 0,186 2,920 0,004 
EC TR 0,186 3,022 0,003 
EL TR -0,054 -0,767 0,445 

EG = Endividamento geral. 
EC = Endividamento de curto prazo. 
EL = Endividamento de longo prazo. 
TR = Tributação do lucro. 
 

Isso indica a necessidade de alguma providência que corrija o problema, ainda que ele tenha 

sido detectado apenas com relação ao EL. Conforme discutido na subseção anterior, essa 

situação não pode ser considerada anômala pois, tendo em vista as proposições e implicações 
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da teoria do pecking order, é de se esperar que existam empresas com endividamento elevado 

que tenham tributação baixa ou inexistente. Se simplesmente utilizarmos a totalidade da 

amostra sem qualquer ajuste, ter-se-á uma inevitável distorção no resultado, uma vez que não 

se pode esperar uma perfeita linearidade no fenômeno; certamente, grande parte das empresas 

será incentivada ao endividamento em função da dedutibilidade dos juros (há que se 

considerar, também, os juros incluídos no preço das mercadorias adquiridas a prazo, e não 

apenas aqueles de empréstimos); mas uma parcela relevante de empresas não terá esse 

incentivo e, ainda assim, poderá necessitar de elevada proporção de capitais de terceiros. Ou 

seja, deve-se encontrar um meio de tratar essas empresas como se fossem amostras de uma 

outra população, tendo-se em vista os aspectos tributários da questão. 

 

Um procedimento possível e recomendado pela literatura é a utilização de uma variável 

dummy para contemplar o efeito dessa idiossincrasia. Veja-se, nesse sentido, Martins (2001), 

Hair Junior et al. (1998), Aakker et al. (2001) e Mattos (1995). Resta, ainda, analisar qual o 

meio através do qual se irá gerar essa variável dummy. Como identificar esse grupo de firmas 

sujeito a baixa tributação e com alto nível de endividamento? De certo que não se trata de 

questão trivial e que possa ser adequadamente resolvida sem recorrer a alguma técnica que 

evite o viés do pesquisador. Nessa perspectiva, surge, dentro da gama de técnicas 

multivariadas, a análise cluster.  

 

Segundo Hair Jr. et. al. (1998), cluster analysis é uma técnica de análise multivariada cujo 

propósito primário é reunir objetos baseado nas características dos mesmos. Ela classifica 

objetos (e. g., respondentes, produtos ou outras entidades) segundo aquilo que cada um deles 

tem de similar a outros dentro do grupo com respeito a um critério de seleção predeterminado. 

O grupo resultante deve então exibir um alto grau de homogeneidade interna (within-cluster) 
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e alta heterogeneidade externa (between-cluster). A partir de uma análise cluster utilizando as 

variáveis dependentes (EG, EC e EL), uma a uma, juntamente com a variável tributação (TR), 

e verificado, através de uma análise da variância (ANOVA), que os grupos são 

significativamente diferentes quanto aos atributos endividamento e tributação, procedimentos 

que serão demonstrados adiante, são criadas três novas variáveis dummy, que representarão os 

efeitos idiossincráticos dessas firmas com alto endividamento e tributação baixa ou nula. Para 

facilitar a identificação, os elementos integrantes desse grupo passam a ser chamados de 

“firmas descapitalizadas com endividamento alto”: 

A) Firmas descapitalizadas com alto endividamento geral (DEG): variável dummy de valor 

“0” para o cluster das firmas em geral e de valor “1” para o cluster das firmas com alto 

endividamento geral e baixa tributação. 

B) Firmas descapitalizadas com alto endividamento de curto prazo (DEC): variável dummy 

de valor “0” para o cluster das firmas em geral e de valor “1” para o cluster das firmas 

com alto endividamento de curto prazo e baixa tributação. 

C) Firmas descapitalizadas com alto endividamento de longo prazo (DEL): variável dummy 

de valor “0” para o cluster das firmas em geral e de valor “1” para o cluster das firmas 

com alto endividamento de longo prazo e baixa tributação. 

 

Dessa forma, aquela parcela de endividamento extra decorrente da condição de a firma 

pertencer a esse grupo que utiliza elevado montante de capitais de terceiros, apesar de não ter 

incentivo tributário para tanto, será representado pelo parâmetro assumido pela variável 

dummy. O Quadro 9 contém a síntese de todos os fatores e as respectivas variáveis que serão 

utilizadas no teste da hipótese de pesquisa. 
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Na próxima subseção, os procedimentos metodológicos têm seqüência com a descrição do 

processo de amostragem e da amostra final. 

 

Quadro 9 - Fatores e variáveis 

 
N. 

 
Fator 

 

 
Variável 

 
Not. 

 
Fórmula ou descrição 

 
D/I 
(1) 

 
Med. 

 
C/N 
(2) 

Endividamento geral 
 

EG (PC + DD + PELP) x 100 / 
AT’ 

D % C 

Endividamento de curto 
prazo 

EC (PC + DD)  x 100 / AT’ D % C 

1 Endividamento 

Endividamento de longo 
prazo 

EL PELP x 100 / AT’ D % C 

2 Tributação  Tributação do lucro TR (IRPJ + CSLL) x 100 / 
LLEAIRCSLL 

I % C 

3 Lucratividade Lucratividade LU LLEAIRCSLL x 100 / 
Vendas 

I % C 

4 Crescimento Crescimento das vendas CR Vendas 2003 x 100 / 
((Vendas 2001’ + Vendas 
2002’)) / 2 

I % C 

5 Risco Risco 
 

RI Desvio-padrão do LLE I % C 

6 Estrutura de ativos Grau de imobilização 
dos ativos 

GI AP’ x 100 / AT’  I % C 

7 Tamanho da firma 
 

Tamanho da firma TA AT’ I US$ C 

8 Concentração do setor 
 

Concentração do setor CC Índice de concentração 
CR(4) 

I % C 

9 Setor Setor SE (Indústria e serviços) ou 
(comércio) 

I 0/1 N 

CO’ (Nacional privado ou 
estatal) ou (estrangeiro) 

I 0/1 N 10 Controle Controle 

CO” (Privado nacional ou 
estrangeiro) ou (estatal) 

I 0/1 N 

11 Grupo Grupo GR (Não pertence a grupo 
empresarial) ou (pertence) 

I 0/1 N 

12 Negócios na bolsa de 
valores 

Negócios na bolsa de 
valores 

BV (Não tem ações negociadas 
na BV) ou (tem) 

I 0/1 N 

Cluster descapitalizado 
do endividamento geral 

DEG (Não pertence ao cluster) 
ou (pertence) 

I 0/1 N 

Cluster descapitalizado 
do endiv. curto prazo 

DEC (Não pertence ao cluster) 
ou (pertence) 

I 0/1 N 

13 Cluster descapitalizado 

Cluster descapitalizado 
do endiv.  longo prazo 

DEL (Não pertence ao cluster) 
ou (pertence) 

I 0/1 N 

(1) Variável dependente ou independente. 
(2) Variável com nível de mensuração contínuo (C) ou nominal (N). 
(3)  O apóstrofe (’) ao lado da variável na fórmula matemática indica que se trata de valor ajustado pelos efeitos 

da inflação. 
 

 

5.5 Amostra e tratamento dos dados 
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A população estudada é composta por todas as empresas brasileiras. Dada a extrema 

dificuldade e o pouco efeito prático de adoção de um procedimento de amostragem aleatório, 

adota-se um procedimento intencional, que é aquele em que um grupo de elementos é 

escolhido intencionalmente pelo pesquisador para compor a amostra (MARTINS, 2001, p. 

195). Para esse fim, recorre-se ao banco de dados e às edições da Exame Melhores e Maiores, 

onde são armazenadas informações referentes às 500 maiores empresas brasileiras segundo o 

critério do volume de vendas. 

 

Foram coletados os dados relativos aos três últimos exercícios publicados ao tempo do 

levantamento, ou seja, os encerrados em 2001, 2002 e 2003. A primeira dificuldade 

enfrentada deveu-se ao fato de as informações relativas ao IRPJ e à CSLL não serem 

publicadas. Essas informações poderiam ser obtidas a um custo maior de coleta verificando-se 

todas as demonstrações contábeis dessas empresas; ainda assim ter-se-ia o problema das 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada, que não publicam suas demonstrações 

contábeis. Muitas firmas teriam de ser excluídas da amostra em função disso. Felizmente, 

entretanto, a instituição responsável pela publicação, atendendo a solicitação, forneceu os 

dados relativos aos referidos tributos daquelas empresas que disponibilizaram tal informação, 

num total de 405, algumas não relativamente a todos os três exercícios.  

 

Assim, a amostra inicial, composta das 500 maiores empresas brasileiras não-financeiras, foi 

reduzida para 405, tendo em vista a disponibilidade de dados relativos aos tributos incidentes 

sobre o lucro. Uma questão que merece ser enfrentada neste momento diz respeito à escolha 

de um período de três anos. Primeiramente, há que se ressaltar que o teste da hipótese de 

pesquisa poderia ser feito com base nos dados de apenas um exercício, numa amostragem 
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estritamente transversal (cross-sectional). O problema dessa escolha é que as idiossincrasias 

temporais, as variações cíclicas, poderiam distorcer a análise. Esse risco é mais intenso 

quando se considera a sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL, onde as peculiaridades de 

cada exercício podem modificar sensivelmente a relação entre o valor do tributo e o lucro do 

período. Diante disso, optou-se, primeiramente, por utilizar os dados de três exercícios e, a 

partir daí, calcular a  média de cada variável testada. Com esse procedimento, reduz-se o viés 

da utilização de apenas um exercício e, por outro lado, evita-se uma complicação adicional e 

desnecessária, no presente caso, de trabalhar em uma perspectiva de série temporal (time 

series). 

 

Além disso, a amostra foi, ainda, depurada da seguinte forma: primeiramente, foram excluídas 

da amostra as firmas que não possuíam os dados relativos ao IRPJ/CSLL e o endividamento 

geral relativamente aos três exercícios, perfazendo um total de 88 empresas excluídas por esse 

motivo. Também foram excluídas da amostra as firmas que apresentaram um prejuízo médio, 

mas com IRPJ e CSLL devidos. A razão para isso é que os  números se tornam sem sentido e 

distorcem a análise, tanto para fins de regressão linear múltipla quanto para fins de análise 

cluster. Isso fica claro no seguinte exemplo: a empresa de código número 56 apresentou uma 

média de IRPJ e CSLL de US$ 6,4 milhões e um prejuízo médio antes do IRPJ e da CSLL de 

US$ 15,8 milhões, o que implica em uma tributação média do resultado de 40,5%. O que 

significa este número? É difícil explicar e certamente provocaria inconsistências nos 

resultados, razão pela qual foram excluídas um total de 38 firmas.  

 

Merece análise a situação em que o IRPJ e a CSLL, somados, apresentam um valor positivo; 

ou seja, são os casos das empresas que tiveram uma suposta “receita” com esses tributos. Uma 

solução inicial seria modificar o valor para zero, de forma que, para os fins da presente 
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pesquisa, o mínimo admitido para a variável tributação seria igual a zero. Isso se justificaria, 

primeiramente, porque também seria um número sem sentido a relação entre um tributo 

positivo e o resultado, seja um lucro ou um prejuízo. Exemplo disso é a firma de código 

número 24: ela apresentou uma média de tributos positivo igual a US$ 1,7 e um lucro antes 

dos tributos de US$ 34,5, o que implica em uma tributação média de 4,9%. O que significa 

esse número? Em termos práticos, essa empresa não teve a incidência dos tributos, e isso é o 

que importa para fins do presente trabalho, mais especificamente para fins da decisão de 

endividamento. Nesse caso, então, assumir-se-ia que a carga tributária da firma é igual a zero, 

e evitar-se-ia a exclusão desses casos, que não são poucos. 

 

Ocorre que, ao se equiparar todos esses valores a zero, estar-se-ia criando uma grande grupo 

de firmas com o mesmo valor para a variável tributação, o que representaria um grave risco de 

violação de normalidade exigida como pressuposto da aplicação da análise de regressão linear 

múltipla, como se verá na subseção seguinte. E, de fato, confirmando as suspeitas, esse 

procedimento alteraria sobremaneira a distribuição dessa variável independente, 

inviabilizando o teste. O mesmo se dá quando o teste de normalidade é realizado com todos os 

valores originais da variável tributação. Dessa forma, sob pena de violação da premissa básica 

da distribuição normal exigida, outra solução não resta senão excluir essas observações da 

amostra, o que perfaz um total de 65 firmas eliminadas. 

 

É oportuno esclarecer, a essa altura, o nível de tributação teórico a que está sujeito o lucro das 

firmas brasileiras. Como regra geral, a alíquota IRPJ é de 15%, mais um adicional de 10% 

sobre o lucro anual que exceder a R$ 240 mil, ou R$ 60 mil, se a empresa optar pela apuração 

trimestral do imposto. Já a CSLL tem uma alíquota de 9% sobre o lucro. Ressalte-se que esse 

lucro, base de cálculo desses tributos, na caso da sistemática de apuração chamada de lucro 
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real, é apurado a partir do resultado contábil, sobre o qual são feitos ajustes (adições, 

exclusões e compensações). Dessa forma, somando-se ambos os tributos, têm-se um alíquota 

teórica máxima de 34% (ou, mais precisamente, 33,99%) sobre o lucro tributável, que, na 

maioria das vezes, não coincide com o lucro contábil devido justamente aos ajustes 

decorrentes de legislação tributária, relativos a despesas não dedutíveis, receitas não 

tributáveis, dentre outros fatores. O esquema básico de apuração da sistemática do lucro real 

pode ser assim enunciada: 

 

Lucro líquido do exercício antes do IRPJ/CSLL e após as participações 
(+) Ajustes do Lucro Líquido 

Adições 
(-) Exclusões 
(-) Compensações de prejuízos fiscais acumulados 

    = Lucro Real 

Ilustração 5 – Esquema básico de apuração do Lucro Real. 
 

 

Esclareça-se que, em função justamente desses ajustes do lucro líquido para fins de apuração 

da base de cálculo dos tributos, podem surgir situações em que os valores contabilizados 

como despesas com IRPJ e CSLL  não coincidam com as alíquotas médias esperada, próxima 

a 34%, como já referido. A causa disso é que muitas empresas apresentam elevados valores 

relativos a despesas não dedutíveis ou a receitas não tributáveis para fins de apuração dos 

tributos sobre o lucro. Isso pode levar às situações já apontadas, e que exigiram eliminação de 

casos da amostra, onde firmas apresentam resultado contábil positivo e, ainda assim, tem uma 

“receita” de IRPJ e CSLL; ou a casos em que a firma apresenta um prejuízo contábil e ainda 

assim tem IRPJ e CSLL devidos. 

 

Essas potenciais discrepâncias entre o lucro contábil reportado na demonstração do resultado 

do exercício e a base de cálculo dos tributos sobre esse resultado implicam, em muitas 

ocasiões, em prejuízo à transparência das informações para o usuário externo e, de um modo 
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geral, para a sociedade. Seria conveniente um maior nível de evidenciação desses ajustes nas 

notas explicativas, de modo que pudesse ficar claro o quanto a empresa está, por exemplo, 

usufruindo de benefícios fiscais que reduzem seu lucro tributável, que são as chamadas 

desonerações tributárias outorgadas pelo fisco com determinados objetivos econômicos ou 

sociais. Esse maior nível de evidenciação da apuração dos tributos e suas implicações foram 

tratados no estudo realizado por Lenter et al. (2003, p. 803), referido na subseção 4.4.1, o qual 

se recomenda para uma análise mais detalhada sobre a questão. 

 

Por oportuno, cabe registrar a existência de outra sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL 

que é muito utilizada na Brasil em razão da sua maior simplicidade: Lucro Presumido. Nessa 

sistemática, a base de cálculo é apurada mediante a aplicação de percentuais preestabelecidos 

pela legislação sobre o valor da receita bruta – como regra geral, para fins de IRPJ, 8% no 

caso de atividade industrial e comercial (aplicável também ao transporte de cargas e serviços 

hospitalares), e 32% no caso de prestação de serviços; para fins de apuração da CSLL, a 

diferença é que o primeiro percentual referido é de 12%, e não 8%. As demais receitas 

operacionais e não-operacionais são tributadas integralmente. A sistemática do lucro 

presumido pode ser adotada por empresas com receita bruta anual de até R$ 48 milhões, 

sendo vedada para certas atividades, como instituições financeiras em geral, por exemplo. 

 

Quadro 10 - Algumas características da amostra final 

Setor Controle Grupo empresarial Ações negociadas em 
bolsa 

Indústria                       113 Privado nacional          138 Pertence                       148 Sim                                60 
Comércio                       42 Estatal nacional             16 Não pertence                  66 Não                              154 
Serviços                         59 Estrangeiro                    60   
Total                            214 Total                            214 Total                            214 Total                            214 
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Após todos esses procedimentos, restou uma amostra final de 214 empresas (ver Anexo B), 

com as características descritas no Quadro 10: 

 

Resta, ainda, comentar as exclusões relativamente a cada variável isoladamente (missing), 

decorrentes de valores não disponibilizados referentes a determinadas firmas e aqueles 

considerados aberrações (outliers). Para fins de exclusão desta última categoria de valores, 

adotou-se o procedimento recomendado na literatura estatística (MARTINS, 2001, p. 59; 

HAIR et al., 1998, p. 65) de calcular o escore padronizado Z e considerar como outliers as 

observações cujos escores, em valor absoluto, sejam maiores do que três. Em função dessas 

exclusões, o conjunto final de dados relativos a cada variável contínua é descrito no Quadro 

11. 

 

Quanto às variáveis categóricas relativas ao setor, controle, grupo e negócios em bolsa não se 

verificaram valores perdidos. Já com relação às variáveis dummy que identificam as firmas 

chamadas descapitalizadas, alguns valores foram perdidos em função de outliers das variáveis 

endividamento e tributação de certas firmas, o que impediu a classificação através da análise 

cluster. O Quadro 12 descreve a situação final das variáveis nominais. 

 

Quadro 11 - Número final de observações relativo a cada variável contínua 

 EG 
 

Endiv. 

Geral 

EC 
 

Endiv. 

Curto 

Prazo 

 

EL 
 

Endiv. 

Longo 

Prazo 

TR 
 

Tribu-

tação do  

Lucro 

LU 
 

Lucrati-

vidade. 

CR 
 

Cresci- 

mento 

RI 
 

Risco 

GI 
 

Grau de 

Imob. do 

Ativo 

TA 
 

Tamanho 

da firma 

CC 
 

Concen- 

tração do  

setor 

Válidas 213 210 214 209 204 203 200 214 212 213 

Missing 1 4 0 5 10 11 14 0 2 1 

Total 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 
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Na subseção seguinte, são verificados os pressupostos da análise cluster e da regressão linear 

múltipla. 

 

Quadro 12 - Número final de observações relativo a cada variável categórica 

 SE 

 

Setor 

CO 

 

Controle 

GR 

 

Grupo 

empresarial 

BV 

 

Ações em 

 Bolsa 

DEG 

 

Variável 

dummy do 

endiv. geral 

DEC 

 

Variável 

dummy do 

endiv. curto 

prazo 

 

DEL 

 

Variável 

dummy do 

endiv. longo 

prazo 

Válidas 214 214 214 214 208 208 209 

Missing 0 0 0 0 6 6 5 

Total 214 214 214 214 214 214 214 

 

 

 

5.6 Verificação dos pressupostos da regressão linear múltipla e da análise cluster 

 

São pressupostos básicos da análise de regressão múltipla a linearidade do fenômeno 

mensurado, a variância constante do termo do erro (homocedasticidade), a independência dos 

termos do erro e a normalidade da distribuição do erro (HAIR et al., 1998, p. 172). Os três 

primeiros pressupostos devem ser verificados antes de processar a análise de regressão e 

qualquer problema com relação aos mesmos deve ser enfrentado imediatamente. O último 

requisito será analisado por ocasião da apresentação e discussão dos resultados, após a 

estimação do modelo, quando o problema da multicolinearidade também será tratado.  

Primeiramente, quanto à linearidade do fenômeno e à homocedasticidade, não foram 

encontrados problemas relevantes no cruzamento entre as variáveis dependentes e 
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independentes quando se analisam os diagramas de resíduos parciais, conforme sugerido por 

Hair et al. (1998, p. 173). 

 

Quadro 13 - Teste de verificação da distribuição normal  

 
 

N. 

 
 

Variável 

 
 

Not. 

 
Teste 

Kolmogorov-
Smirnov  

 
Distribuição 

normal 
aceita? 

 
Tratamento 

(transformação 
dos dados) 

Teste 
Kolmogorov-
Smirnov após 

transformação – 
Distribuição 

normal aceita? 
Endividamento geral 
 

EG 0,200 Sim Não -- 

Endividamento de curto 
prazo 

EC 0,079 Sim Não -- 

1 

Endividamento de longo 
prazo 

EL 0,187 Sim Não -- 

2 Tributação do lucro TR 0,200 Sim Não -- 
3 Lucratividade LU 0,000 Não Logarítmica 0,056 – Sim 
4 Crescimento das vendas CR 0,011 Não Logarítmica 0,015 – Não 
5 Risco 

 
RI 0,000 Não Logarítmica 0,200 – Sim 

6 Grau de imobilização 
dos ativos 

GI 0,200 Sim Não -- 

7 Tamanho da firma TA 0,000 Não Logarítmica 0,200 – Sim 
8 Concentração do setor CC 0,000 Não Logarítmica 0,000 – Não 

 

 

Melhor sorte não socorre o exame da normalidade das variáveis, possivelmente o mais 

importante, pois a violação desse requisito usualmente implicará na violação dos demais. O 

teste recomendado para verificação da normalidade é o Kolmogorov-Smirnov modificado 

(HAIR et al., 1998, p. 78; MATOS, 1995, p. 180), tendo as variáveis contínuas apresentado os  

resultados mostrados no Quadro 13. As variáveis com distribuições mais próximas da 

normalidade foram EG, TR e GI, enquanto que EC e EL apresentaram indicadores aceitáveis. 

Para as demais variáveis, foi realizada uma transformação logarítmica, substituindo o valor da 

variável pelo valor do seu logaritmo, sendo uma das opções recomendadas por Hair et al. 

(1998, p. 79) para tentar corrigir o problema, e a que melhores resultados apresentou no 
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presente caso, se comparada com as opções de utilizar a raiz quadrada ou a razão inversa do 

valor da variável. 

 

O Quadro 13 resume os procedimentos de análise da normalidade e correção dos desvios, 

tendo-se obtido sucesso com as variáveis LU, RI e TA, enquanto que a tentativa foi infrutífera 

com relação às variáveis CR e CC, razão pela qual estas últimas serão doravante descartadas. 

 

Com relação à análise cluster, os pressupostos são bem mais simples e fáceis de atender, 

consistindo, basicamente, na representatividade da amostra e na inexistência de 

multicolinearidade dentre as variáveis. Quanto ao primeiro requisito, tendo em vista os 

procedimentos descritos na subseção anterior, considera-se atendido. Quanto à 

multicolinearidade, não foram detectados problemas, aspecto que será melhor demonstrado 

quando forem apresentados os resultados da análise de regressão. Mas, desde já, pode-se 

afirmar que, a partir da verificação dos coeficientes de correlação entre cada par de variável e 

considerando os valores pouco expressivos encontrados, nenhuma violação é esperada nesse 

aspecto.  

 

 

5.7 Apresentação e análise dos resultados 

 

Os resultados são apresentados a seguir, acompanhados de uma análise dos principais 

aspectos relacionados aos mesmos. Após, eles são validados e um sumário das conclusões é 

apresentado ao final, não sem antes fazer uma discussão final do tema e destacar algumas 

limitações da pesquisa. 
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5.7.1 Identificação das firmas descapitalizadas com alto endividamento 

 

Dando andamento à metodologia delineada, o primeiro passo é o agrupamento das 

observações procurando identificar se efetivamente existe aquele cluster das firmas que 

apresentam alto endividamento e baixa tributação. Registre-se, por oportuno, que todas as 

análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SPSS, versão 10.0. Como a 

análise cluster prescinde do requisito da distribuição normal das variáveis, utilizar-se-á a 

amostra maior, com 279 firmas, que inclui aquelas com a chamada “receita” de IRPJ/CSLL, 

cujo valor foi alterado deliberadamente para zero para fins da presente pesquisa.  

 

Quadro 14 - Resultados da análise cluster e da ANOVA 

Variável dummy (DEG) dos clusters formados na relação entre EG e TR 
Intervalo da confiança (95%) Cluster (DEG) Quantidade EG TR 

EG TR 
0 227 49,6 19,5 de 47,1 a 52,1 de 17,8 a 21,2 
1 46 78,5 0,1 de 75,4 a 81,6 de    –0,1 a   0,3 

Soma ou Média 273 54,4 16,3 
Valor F 100,2 98,0 

Sig. 
 

0,000 0,000 

 

 
Variável dummy (DEC) dos clusters formados na relação entre EC e TR 

Intervalo da confiança (95%) Cluster (DEC) Quantidade EC TR 
EC TR 

0 124 25,9 27,4 de 23,6 a 28,1 de 25,7 a 29,2 
1 147 33,3 7,1 de 30,7 a 36,0    de  5,5  a  8,6 

Soma ou Média 271 29,9 16,4 
Valor F 17,1 292,0 

Sig. 
 

0,000 0,000 

 

 
Variável dummy (DEL) dos clusters formados na relação entre EL e TR 

Intervalo da confiança (95%) Cluster (DEL) Quantidade EL TR 
EL TR 

0 133 15,8 27,6 de 13,9 a 17,7 de 25,9 a 29,3 
1 139 30,8 6,0 de 27,7 a 33,8 de   4,9 a   7,5 

Soma ou Média 272 23,4 16,6 
Valor F 67,7 350,6 

Sig. 
 

0,000 0,000 

 

DEG = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento geral. 
DEC = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de curto prazo. 
DEL = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de longo prazo. 
EG =  Endividamento geral (%). 
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EC =  Endividamento de curto prazo (%). 
EL =  Endividamento de longo prazo (%). 
TR =  Tributação do lucro (%). 
 

 

O Quadro 14 mostra a composição dos grupos em relação a cada variável dependente (EG, 

EC e EL) e os respectivos valores F e níveis de significância estatística dados pela análise da 

variância (ver Anexo C). 

 

A análise dos resultados permite concluir favoravelmente às suspeitas iniciais quanto à 

existência de um cluster distinto de firmas que podem ser caracterizadas como 

“descapitalizadas com alto endividamento”. As estatísticas “F” apresentam valores elevados, 

o que é confirmado pelos intervalos de confiança, onde, com uma probabilidade de 95%, os 

limites inferior e superior de cada variável não se entrecruzam.  Dessa forma, ficam agregados 

ao conjunto de variáveis mais essas variáveis categóricas, que atuarão como variáveis dummy 

na equação final da regressão. 

 

Definido o conjunto final de variáveis, pode-se proceder à análise de regressão linear múltipla 

para cada variável dependente (EG, EC e EL).  

 

 

5.7.2 Resultados da regressão linear múltipla: endividamento geral 

Iniciando pela regressão da variável dependente EG (ver Anexo D), e aplicando o método 

stepwise, as seguintes variáveis independentes mostraram-se significativas inicialmente e 

foram incluídas no modelo: LU, RI, GI e TA. Ocorre que tanto a variável RI quanto a GI 

apresentaram sinais contrários ao esperado: RI apresentou sinal positivo, quando o esperado 

era negativo; e GI apresentou sinal negativo, quando o esperado era positivo. Por essa razão, 
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são excluídos e a análise é processada novamente. Nessa segunda análise (ver Anexo E), 

quatro variáveis, além do termo constante, foram consideradas no modelo, tendo as demais 

sido excluídas por não apresentarem significância estatística: LU, TA, TR e DEG, todas 

apresentando sinais no sentido das expectativas. O Quadro 15 apresenta os resultados mais 

relevantes da análise. 

 

Quadro 15 - Resultados da análise de regressão da variável dependente EG 

EG = Bo + B1LU + B2TA + B3TR + B4DEG 
 

Variáveis incluídas no modelo 
 

 
Correlações e ANOVA 

 
Variáveis Coef. Erro pad. Coef. beta t Sig. Tolerância 

R 0,545 Constante 40,022 7,010  5,709 0,000  
R2 0,297 LU -8,583 1,171 -0,513 -7,329 0,000 0,783 

R2 ajust. 0,282* TA 3,223 1,167 0,195 2,761 0,006 0,770 
Erro pad. 16,326 TR 0,354 0,103 0,220 3,432 0,001 0,931 

Durbin-W. 1,864 DEG 25,065 9,854 0,163 2,544 0,012 0,930 
F 19,347 

Sig. 0,000 
 

* R2 ajustado superior àqueles dos dois modelos anteriores indicados pelo método stepwise. 
EG = Endividamento geral (%). 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
TA = Tamanho da firma (ativo total). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa forma, TA 
representa o logaritmo do valor do ativo total. 
TR =  Tributação do lucro (%). 
DEG = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento geral. O coeficiente B4 pode 
assumir valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
 

Analisando os resultados gerais do modelo, pode-se dizer que: 

A) O conjunto de variáveis independentes explica 29,7% da variação no endividamento geral, 

sendo que o modelo com mais variáveis independentes foi o que melhor desempenho 

apresentou, o que é evidenciado pelo R2 ajustado maior do que os modelos com uma ou 

duas variáveis independentes. O valor F confirma esse bom desempenho do modelo. 

Ressalte-se que, como não poderia deixar de ser diferente, persiste uma grande variação 

do endividamento atribuído a outros fatores não incluídos no modelo. 
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B) Não foi detectado problema de multicolinearidade, uma vez que os níveis de tolerância, 

que explica a proporção da variável independente não explicada pelas demais e varia entre 

0 e 1, ficaram bem distantes de zero. Os resíduos não se mostraram autocorrelacionados, o 

que se confirma pela estatística Durbin-Watson (DW) com valor próximo a dois. Por fim, 

analisando o diagrama de resíduos (ver Anexo E), constata-se que os mesmos apresentam 

distribuição normal. 

C) As variáveis incluídas no modelo e os respectivos sinais não contrariam as expectativas 

formadas a partir do referencial teórico e das evidências empíricas anteriores. Verifica-se, 

com base no coeficiente beta (0,220) - que é o coeficiente padronizado pela razão dos 

desvios-padrões da variável independente em relação à variável dependente (AAKER et 

al., 2001, p. 539) - e no valor t (3,432), que a tributação do lucro (TR) ocupa papel 

relevante na explicação do endividamento geral, embora não tenha a mesma importância 

da lucratividade. 

D) Verifica-se que a variável dummy criada para identificar as empresas descapitalizadas com 

alto endividamento geral (DEG) mostrou-se significativa, ocasionando um acréscimo de 

25,1 pontos percentuais no endividamento geral das firmas classificadas nesse cluster. 

Como teste de validação desse achado, processou-se nova regressão linear sem a variável 

DEG (ver Anexo F) e, conforme já havia sido evidenciado no Quadro 8, a variável TR 

mostrou-se relevante e significativa para explicar a variação no endividamento, com um 

coeficiente beta de 0,186 e um valor t de 2,920. A explicação provável para isso é que, em 

função da exclusão das firmas com tributação positiva da amostra, para atendimento do 

requisito da normalidade, cerca de 40 firmas integrantes desse grupo, de um total de 46, 

foram eliminadas, restando apenas seis firmas nessa condição de descapitalizadas com 

alto endividamento geral, número pouco representativo dentro da amostra total de 214 

empresas. Isso implica dizer que as firmas remanescentes na amostra apresentaram um 
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grau maior de homogeneidade em termos de comportamento do endividamento versus 

tributação, que era o objetivo almejado com a criação dessa variável dummy. 

 

Com base nas considerações acima, pode-se afirmar que a hipótese alternativa (H11) restou 

confirmada, ou seja, no sentido de que o fator tributação do lucro afeta positivamente o nível 

de endividamento da firma. Por outro lado, apesar de a variável dummy ter melhorado o 

desempenho da variável tributação no modelo explicativo do endividamento geral, não se 

pode rejeitar a hipótese nula (H20), ou seja, as firmas consideradas descapitalizadas não se 

comportam diferentemente das demais na relação entre EG e TR.  

 

 

5.7.3 Resultados da regressão linear múltipla: endividamento de curto prazo 

Processando a análise de regressão com relação à variável dependente EC (ver Anexo G), 

foram incluídas no modelo as seguintes variáveis: LU, GI, DEC, TR, CO e SE. Ocorre que a 

variável GI apresentou sinal negativo, contrariando as expectativas. Não é de todo inesperado 

esse resultado, uma vez que a relação mais estreita da variável GI se dá com o endividamento 

de longo prazo. Excluída, então, a variável GI da análise, o modelo considerou as mesmas 

variáveis já referidas, mas sem a variável CO, sendo que os sinais dos coeficientes não 

contrariaram a teoria (ver Anexo H). No quadro 16, são apresentados os principais resultados. 

 

Analisando os resultados gerais do modelo, pode-se dizer que: 

A) O conjunto de variáveis independentes explica 51,7% da variação no endividamento de 

curto prazo, sendo que o modelo com quatro variáveis independentes foi o que melhor 

desempenho apresentou, o que é evidenciado pelo R2 ajustado maior do que os modelos 

com menos variáveis independentes. O valor F confirma esse bom desempenho do 
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modelo, embora persista uma grande variação do endividamento atribuído a outros fatores 

não considerados. 

B) Não foi detectado problema de multicolinearidade, uma vez que os níveis de tolerância, 

que explica a proporção da variável independente não explicada pelas demais, ficaram  

distantes de zero. Os resíduos não se mostraram autocorrelacionados, o que se confirma 

pela estatística DW com valor próximo a dois. Por fim, analisando o diagrama de resíduos 

(Anexo H), constata-se que os mesmos apresentam distribuição normal. 

C) As variáveis incluídas no modelo e os respectivos sinais não contrariam as expectativas 

formadas a partir do referencial teórico. Verifica-se, com base no coeficiente beta (0,523) 

e no valor t (7,477), que a tributação do lucro ocupa  papel de proeminência na explicação 

do endividamento de curto prazo, se comparada às demais variáveis. 

D) Verifica-se que a variável dummy criada para identificar as empresas descapitalizadas com 

alto endividamento de curto prazo (DEC) mostrou-se significativa e relevante, implicando 

que o fato de a firma pertencer ao cluster daquelas consideradas descapitalizadas eleva, 

por esse motivo, o endividamento de curto prazo em 18,6 pontos percentuais.  

E) Quanto à variável dummy relativa ao setor, significa que o fato de a firma pertencer ao 

setor comercial implica em um endividamento superior às demais em cerca de 7,6 pontos 

percentuais. Isso pode ser explicado pela natureza da atividade dessas empresas, que 

necessitam de menores investimentos permanentes e, por essa razão, menos empréstimos 

de longo prazo; por outro lado, necessitam de maior financiamento de curto prazo, seja de 

bancos, seja de fornecedores, dada a natureza de suas atividades, que se caracteriza pela 

compra e venda de mercadorias.  

 

A variável dummy DEC aumenta a relevância explicativa da variável tributação quando 

incluída no modelo. Como teste de validação desse achado, processou-se nova regressão 
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linear sem a variável DEC (ver Anexo I) e, conforme já havia sido evidenciado no Quadro 8, 

a variável TR mostrou-se relevante e significativa para explicar a variação no endividamento, 

com um coeficiente beta de 0,186 e um valor t de 3,022. Uma possível explicação é a 

exclusão de 63 firmas, do total de 147, consideradas no cluster das descapitalizadas com alto 

endividamento de curto prazo, pelos motivos de adequação da variável tributação à 

distribuição normal. 

 

Quadro 16 - Resultados da análise de regressão da variável dependente EC 

EC = Bo + B1LU + B2DEC + B3TR + B4SE 
 

Variáveis incluídas no modelo 
 

 
Correlações e ANOVA 

 
Variáveis Coef. Erro pad. Coef. beta t Sig. Tolerância 

R 0,719 Constante 15,070 3,775  3,991 0,000  
R2 0,517 LU -3,883 0,894 -0,271 -4,344 0,000 0,704 

R2 ajust. 0,506* DEC 18,610 2,239 0,533 7,509 0,000 0,544 
Erro pad. 10,789 TR 0,665 0,089 0,523 7,477 0,000 0,561 

Durbin-W. 1,836 SE 7,631 2,307 0,197 3,308 0,001 0,775 
F 47,105 

Sig. 0,000 
 

* R2 ajustado superior àqueles dos dois modelos anteriores indicados pelo método stepwise. 
EC = Endividamento de curto prazo (%). 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
DEC = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de curto prazo. O coeficiente B2 
pode assumir valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
TR =  Tributação do lucro (%). 
SE = Setor (o coeficiente B4 pode assumir valor “1” se a firma for pertencente ao setor comercial, e valor “0” se 
pertencente aos setores industrial ou de serviços). 
 
 

Com base nas considerações acima, pode-se afirmar que a hipótese alternativa H11 restou 

confirmada, ou seja, o fator tributação do lucro afeta positivamente o nível de endividamento 

da firma – no caso, o de curto prazo. O mesmo não é possível dizer com segurança quanto à 

afirmação de que essa relação não se verifica diante de empresas descapitalizadas com alto 

endividamento, não se podendo rejeitar a hipótese nula H20.  
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5.7.4 Resultados da regressão linear múltipla: endividamento de longo prazo 

A análise de regressão da variável dependente EL (ver Anexo J) indicou as seguintes 

variáveis explicativas no modelo: RI, DEL, TA e TR. Novamente, a variável RI apresentou 

sinal positivo, contrariando o esperado, razão pela qual é excluída do modelo e nova regressão 

é processada (ver Anexo K), resultando no acréscimo de mais duas variáveis: LU e GI. O 

Quadro 17 resume os principais resultados encontrados. 

 

Analisando os resultados gerais do modelo, pode-se dizer que: 

A) O conjunto de variáveis independentes explica 39,8% da variação no endividamento de 

longo prazo, sendo que o modelo com cinco variáveis independentes foi o que melhor 

desempenho apresentou, o que é evidenciado pelo R2 ajustado maior do que os modelos 

com menos variáveis independentes. O valor F confirma esse bom desempenho do 

modelo, embora persista uma grande variação do endividamento atribuído a outros fatores 

não incluídos na equação final. 

B) Não foi detectado problema de multicolinearidade, uma vez que os níveis de tolerância 

ficaram  distantes de zero. Os resíduos não se mostraram autocorrelacionados, o que se 

confirma pela estatística DW com valor próximo a dois. Por fim, analisando o diagrama 

de resíduos (Anexo K), constata-se que os mesmos apresentam distribuição normal. 

C) As variáveis incluídas no modelo e os respectivos sinais não contrariam as expectativas 

formadas a partir do referencial teórico. Verifica-se, com base no coeficiente beta (0,444) 

e no valor t (6,147), que a tributação do lucro ocupa, novamente, papel de proeminência 

na explicação do endividamento de longo prazo, se comparada às demais variáveis. 

D) Verifica-se que a variável dummy criada para identificar as empresas descapitalizadas com 

alto endividamento de longo prazo (DEL) mostrou-se significativa e relevante, implicando 
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que o fato de a firma pertencer ao cluster daquelas consideradas descapitalizadas eleva, 

por esse motivo, o endividamento de longo prazo em 18,2 pontos percentuais.  

E) A variável dummy DEL aumenta a relevância explicativa da variável tributação quando 

incluída no modelo e, confirmando as expectativas iniciais postas especificamente para a 

presente pesquisa, a sua exclusão da regressão afasta a significância da variável tributação 

para fins de explicação do endividamento de longo prazo (ver Anexo L). Procurando 

validar esse achado, processou-se uma regressão da variável EL apenas em relação ao 

grupo de empresas consideradas descapitalizadas (ver Anexo M). Surpreendentemente, o 

fator tributação aparece como a variável explicativa mais relevante, com um coeficiente 

beta de 0,584 e um valor t de 6,172. 

 

Quadro 17 - Resultados da análise de regressão da variável dependente EL 

EL = Bo + B1DEL + B2TR + B3TA + B4LU + B5GI 
 

Variáveis incluídas no modelo 
 

 
Correlações e ANOVA 

 
Variáveis Coef. Erro pad. Coef. beta t Sig. Tolerância 

R 0,631 Constante -18,088 5,079  -3,703 0,000  
R2 0,398 DEL 18,249 2,217 0,595 8,230 0,000 0,628 

R2 ajust. 0,382* TR 0,521 0,085 0,444 6,147 0,000 0,631 
Erro pad. 11,435 TA 3,410 0,868 0,273 3,931 0,000 0,683 

Durbin-W. 1,878 LU -2,507 0,828 -0,198 -3,028 0,003 0,769 
F 24,219 GI 0,128 0,046 0,186 2,774 0,006 0,735 

Sig. 0,000  
* R2 ajustado superior àqueles dos dois modelos anteriores indicados pelo método stepwise. 
EL = Endividamento de longo prazo (%). 
DEL = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de longo prazo. O coeficiente B1 
pode assumir valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
TR =  Tributação do lucro (%). 
TA = Tamanho da firma (ativo total). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa forma, TA 
representa o logaritmo do valor do ativo total. 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
GI = Grau de imobilização do ativo (%). 
 
 

Com base nas considerações acima, pode-se afirmar que a hipótese alternativa H11 restou 

integralmente confirmada, ou seja, que o fator tributação do lucro afeta positivamente o nível 

de endividamento de longo prazo da firma. Já a hipótese nula H20 não pode ser rejeitada, ou 
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seja, a mesma relação entre endividamento e tributação se verifica também para aquelas 

firmas consideradas descapitalizadas com alto endividamento. Uma possível explicação é a 

mesma já apresentada, qual seja, a de que a exclusão da amostra de 63  firmas em função da 

violação da normalidade em relação à variável TR reduziu sobremaneira o tamanho do cluster 

de firmas consideradas descapitalizadas, restando apenas 76 das 139 firmas iniciais, o que 

pode ter alterado o padrão de comportamento da amostra. 

 

 

5.8 Validação dos resultados 

 

Um procedimento usual de validação é a divisão da amostra em duas partes e a realização dos 

testes dos modelos em relação a cada uma dessas partes isoladamente, comparando-se os 

resultados obtidos com aqueles da amostra integralmente considerada (HAIR et al., 1998, p. 

209; AAKER et al., 2001, p. 542).  

 

Adotando-se esse procedimento, a amostra integral (AI) foi dividida em duas partes iguais, 

observada a seqüência numérica crescente dos códigos de identificação de cada firma: (1) 

amostra com as observações do número 1 ao 107, abrangendo as firmas dos códigos 7 ao 512 

(AV1); e (2) amostra com as observações do número 108 ao 214, abrangendo as firmas dos 

códigos 514 a 4020 (AV2). Após, a estimação dos mesmos modelos de regressão linear foram 

efetuadas para cada uma delas. Os Quadros 18, 19 e 20 resumem os principais indicadores da 

análise para fins de comparação com os achados da amostra integral e validação dos mesmos. 

 

Os números apresentados nos Quadros 18, 19 e 20 permitem validar os resultados obtidos nas 

regressões lineares realizadas com base na amostra integral. Primeiramente, os modelos 
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mantiveram os níveis explicativos, como se vê pelos respectivos R2 ajustados. As variáveis 

selecionadas em cada uma das amostras também mantiveram-se consistentes. Especial 

atenção para a variável TR, que se manteve significativa ao longo das duas amostras AV1 e 

AV2. Uma pequena queda de desempenho é verificada no teste da variável dependente EG 

com relação à AV1, onde a variável TR manteve-se significativa apenas ao nível de 10%. 

Mas, dado o conjunto dos resultados, pode-se afirmar que a relação positiva entre a tributação 

e o endividamento pode ser validada com segurança. 

 

Quadro 18 – Validação dos resultados – EG 

Amostra integral (AI) Amostra de validação 1 (AV1) Amostra de validação 2 (AV2) 
R 0,545 R 0,597 R 0,555 
R2 0,297 R2 0,356 R2 0,308 

R2 ajustado 0,282 R2 ajustado 0,336 R2 ajustado 0,283 
Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) 
Constante 

Sig. 
40,022 
0,000 

Constante 
Sig. 

37,553 
0,000 

Constante 
Sig. 

54,006 
0,000 

LU 
Sig. 

-0,513 
0,000 

LU 
Sig. 

-0,569 
0,000 

LU 
Sig. 

-0,365 
0,000 

TA 
Sig. 

0,195 
0,006 

TA 
Sig. 

0,276 
0,002 

TA 
Sig. 

0,182 
0,127 

TR 
Sig. 

0,220 
0,001 

TR 
Sig. 

0,150 
0,095 

TR 
Sig. 

0,343 
0,000 

DEG 
Sig. 

0,163 
0,002 

DEG 
Sig. 

0,177 
0,038 

DEG 
Sig. 

0,130 
0,162 

    CO” 
Sig. 

-0,218 
0,024 

Obs: foram reportados os coeficientes beta das variáveis para permitir uma maior comparabilidade entre os 
resultados de cada amostra , uma vez que esse coeficiente é padronizado. 
EG = Endividamento geral (%). 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
TA = Tamanho da firma (ativo total). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa forma, TA 
representa o logaritmo do valor do ativo total. 
TR =  Tributação do lucro (%). 
DEG = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento geral. O coeficiente pode assumir 
valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
CO” = Variável dummy que indica se o controle é estatal (valor “0”) ou se é privado nacional ou estrangeiro 
(valor “1”). 
 
 
Quando se procedem os testes na amostra AV1 excluindo as variáveis dummy DEG, DEC e 

DEL (não mostrados nos Quadros 18, 19 e 20), somente com relação ao endividamento de 

curto prazo (EC) a variável TR ainda se mantém incluída no modelo ao nível de 5%; com 
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relação ao EG e ao EL, a variável TR é excluída do modelo. Comparando com os resultados 

da amostra integral (AI), há divergência com relação ao EG e ao EC, confirmando-se apenas 

relativamente ao EL.  

 

Quadro 19 – Validação dos resultados – EC 

Amostra integral (AI) Amostra de validação 1 (AV1) Amostra de validação 2 (AV2) 
R 0,719 R 0,738 R 0,726 
R2 0,517 R2 0,544 R2 0,526 

R2 ajustado 0,506 R2 ajustado 0,525 R2 ajustado 0,502 
Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) 
Constante 

Sig. 
15,070 
0,000 

Constante 
Sig. 

14,391 
0,003 

Constante 
Sig. 

14,848 
0,013 

LU 
Sig. 

-0,271 
0,000 

LU 
Sig. 

-0,253 
0,004 

LU 
Sig. 

-0,298 
0,001 

DEC 
Sig. 

0,533 
0,000 

DEC 
Sig. 

0,545 
0,000 

DEC 
Sig. 

0,616 
0,000 

TR 
Sig. 

0,523 
0,000 

TR 
Sig. 

0,562 
0,000 

TR 
Sig. 

0,544 
0,000 

SE 
Sig. 

0,197 
0,001 

SE 
Sig. 

0,243 
0,002 

SE 
Sig. 

0,147 
0,125 

    CO” 
Sig. 

-0,167 
0,046 

Obs: foram reportados os coeficientes beta das variáveis para permitir uma maior comparabilidade entre os 
resultados de cada amostra , uma vez que esse coeficiente é padronizado. 
EC = Endividamento de curto prazo (%). 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
DEC = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de curto prazo. O coeficiente pode 
assumir valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
TR =  Tributação do lucro (%). 
SE = Setor (o coeficiente   pode assumir valor “1” se a firma for pertencente ao setor comercial, e valor “0” se 
pertencente aos setores industrial ou de serviços). 
CO” = Variável dummy que indica se o controle é estatal (valor “0”) ou se é privado nacional ou estrangeiro 
(valor “1”). 
 
 

Por sua vez, quando se procedem os testes na amostra AV2 excluindo as variáveis dummy 

DEG, DEC e DEL, o inverso ocorre: somente com relação ao endividamento de curto prazo 

(EC) a variável TR é excluída; com relação ao EG e ao EL, a variável TR se mantém 

significativa ao nível de 5%. Comparando com os resultados da amostra integral (AI), há 

divergência com relação ao EL, confirmando-se relativamente ao EG e ao EC.  
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Aqui, da mesma forma, os resultados da validação, no seu conjunto, não permitem contrariar 

aqueles obtidos junto à amostra integral, mesmo porque estes últimos já não permitiram, de 

qualquer forma, afastar a hipótese nula H20, e não seriam os resultados ambíguos da validação 

que tornariam possível aceitar a hipótese alternativa H21. 

 
 
 

 
Quadro 20 – Validação dos resultados – EL 

 
Amostra integral (AI) Amostra de validação 1 (AV1) Amostra de validação 2 (AV2) 
R 0,631 R 0,603 R 0,687 
R2 0,398 R2 0,364 R2 0,472 

R2 ajustado 0,382 R2 ajustado 0,329 R2 ajustado 0,453 
Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) Constante e variáveis (beta) 
Constante 

Sig. 
-18,088 
0,000 

Constante 
Sig. 

-20,869 
0,010 

Constante 
Sig. 

-10,257 
0,029 

DEL 
Sig. 

0,595 
0,000 

DEL 
Sig. 

0,493 
0,000 

DEL 
Sig. 

0,664 
0,000 

TR 
Sig. 

0,444 
0,000 

TR 
Sig. 

0,295 
0,009 

TR 
Sig. 

0,579 
0,000 

TA 
Sig. 

0,273 
0,000 

TA 
Sig. 

0,362 
0,000 

TA 
Sig. 

0,064 
0,505 

LU 
Sig. 

-0,198 
0,003 

LU 
Sig. 

-0,239 
0,010 

LU 
Sig. 

-0,053 
0,531 

GI 
Sig. 

0,186 
0,006 

GI 
Sig. 

0,182 
0,050 

GI 
Sig. 

0,265 
0,002 

Obs: foram reportados os coeficientes beta das variáveis para permitir uma maior comparabilidade entre os 
resultados de cada amostra , uma vez que esse coeficiente é padronizado. 
EL = Endividamento de longo prazo (%). 
DEL = Variável dummy das firmas descapitalizadas com alto endividamento de longo prazo. O coeficiente pode 
assumir valor “1” (firmas descapitalizadas com alto endividamento) ou “0” (demais firmas). 
TR =  Tributação do lucro (%). 
TA = Tamanho da firma (ativo total). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa forma, TA 
representa o logaritmo do valor do ativo total. 
LU = Lucratividade (margem de lucro sobre as vendas). Esta variável sofreu transformação logarítmica. Dessa 
forma, LU representa o logaritmo da margem de lucro sobre as vendas. 
GI = Grau de imobilização do ativo (%). 
 

Em síntese, os resultados da análise com relação à amostra integral podem ser dados como 

validados. A seguir, serão discutidos alguns problemas metodológicos e destacadas certas 

limitações da pesquisa. 
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5.9 Problemas metodológicos e limitações da pesquisa 

 

Um dos grandes problemas metodológicos enfrentados no presente trabalho foi satisfazer os 

requisitos para a aplicação do método da regressão linear múltipla para analisar a relação 

entre os fatores estudados. Esse problema também é ressaltado por Sharma et al. (2003, p. 

64), segundo os quais o limitado sucesso de vários estudos empíricos se deve à adoção desses 

modelos lineares clássicos, tendo em vista que a maioria dos dados financeiros não possuem 

as propriedades exigidas, sendo que essas técnicas são muito sensíveis a erros. No presente 

caso, a tributação (TR), objeto central do presente estudo, não apresentava, na amostra 

selecionada, uma distribuição normal ou próxima dela. Em função disso, parte da amostra 

teve de ser excluída, ficando difícil mensurar a perda de informação relevante decorrente 

desse procedimento.  

 

Shackelford e Shevlin (2001, p. 391-408) destacam outros problemas metodológicos na 

pesquisa tributária empírica. O primeiro deles diz respeito à estimativa das alíquotas 

marginais de imposto, que seria a proxy mais indicada para o fator tributação, dado que a 

teoria econômica ressalta que o agente econômico decide sempre baseado na utilidade 

marginal. Assim, a decisão de endividamento, na parte em que é influenciada pelo incentivo 

tributário, é movida pela tributação marginal a que está sujeita uma unidade extra de receita 

da firma. Os autores (2001, p. 392) definem a alíquota marginal de tributação como a 

mudança no valor presente do fluxo de caixa para (ou recuperado de) as autoridades fiscais 

como resultado de um dólar extra de receita auferida no período fiscal corrente. No presente 

estudo, assim como em boa parte dos estudos empíricos anteriores, é utilizada como proxy da 

tributação a alíquota média a que está sujeita a firma, e não a alíquota marginal. A causa 

disso, basicamente, é a dificuldade de se estimar essa alíquota marginal com base nos dados 
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disponíveis. Como afirmam Shackelford e Shevlin (2001, p. 395), a verdadeira alíquota 

marginal não é observável. Mas, de qualquer sorte, julga-se que os principais resultados 

apresentados no presente estudo não foram distorcidos pelo uso da tributação média em lugar 

da tributação marginal, embora se considere esta última a variável proxy mais adequada. 

 

Outro problema ressaltado por Shackelford e Shevlin (2001, p. 402) diz respeito a analisar a 

decisão incremental de endividamento, e não o nível de endividamento, como variável 

dependente. Segundo eles, examinando-se a emissão de novas dívidas mais do que o total da 

dívida pendente evita dois problemas que incomoda muitos estudos de “níveis”: primeiro, a 

estrutura de capital da firma (assim como outras contas) reflete decisões passadas que foram 

baseadas em expectativas que não se realizaram devido a resultados inesperados (e.g., 

mudanças no mercado de produtos, concorrência, a economia ou a política tributária). Assim, 

mesmo se as decisões são motivadas por tributos quando implementadas, mais tarde elas 

podem tornar-se contrárias aos efeitos fiscais esperados. Devido a ser custoso reestruturar o 

capital, estudos cross-sectional de “níveis” podem concluir erroneamente que tributos não 

afetam as decisões de estrutura de capital. Em outras palavras, os custos de recontratação 

inibem as firmas de uma imediata reestruturação de seu balanço quando seu status fiscal 

muda inesperadamente. Assim, testes cross-sectional de níveis de endividamento podem 

falhar para encontrar um efeito fiscal quando ele realmente existe. No caso do presente 

estudo, a adoção da média de três períodos teve por objetivo contornar justamente as 

idiossincrasias de cada exercício e permitir capturar o efeito decorrente do tempo nas 

decisões, ou seja, decisões passadas que afetam situações futuras. 

 

Um outro aspecto comentado por Shackelford e Shevlin (2001, p. 407) e que é pertinente aqui 

é a característica de confidencialidade dos dados relativos a tributos. Segundo eles, uma 
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situação que se põe é a impossibilidade de, muitas vezes, se avaliar e replicar estudos 

realizados com base em dados confidenciais, não publicados e não disponíveis para outros 

pesquisadores. Na opinião deles, mesmo nessa condição, os estudos devem ser incentivados; 

além disso, reconhecem a dificuldade que é fazer pesquisa nessa área em função dessa 

limitação de acesso. Essa dificuldade referida pelos autores foi enfrentada neste estudo, tendo 

sido tentada a obtenção de dados junto à Secretaria da Receita Federal, mas sem sucesso. 

Esses dados, se disponíveis, poderiam permitir maior flexibilidade e robustez nos testes, já 

que se teria acesso a uma amostra maior de empresas e a dados mais completos, extraídos das 

declarações apresentadas pelas empresas ao fisco. 

 

Já que se está a comentar aspectos relativos a dados e amostra, há que se registrar uma 

possível limitação dos achados da presente pesquisa em função da não inclusão de pequenas e 

médias empresas brasileiras na amostra. Tendo em vista a fonte de dados utilizados, somente 

as 500 maiores empresas não-financeiras operando no Brasil foram consideradas. Embora isso 

possa introduzir um viés nos resultados, que poderiam ser outros caso se partisse, por 

exemplo, para uma amostra aleatória de firmas, há que se considerar que estudos empíricos 

anteriores referidos no presente trabalho dedicaram-se à análise da estrutura de capital 

tomando por base empresas de menor porte (AYRES et al., 2001; CLOYD et al., 1997), onde 

foram encontrados resultados no mesmo sentido daqueles produzidos nesta pesquisa. Dessa 

forma, embora desejável uma amostra mais representativa do universo de empresas, entende-

se que os resultados não seriam muito diferentes, dadas as evidências empíricas anteriores. 

 

Por fim, quanto à tentativa de validar a suspeita inicial de que existiriam empresas ditas 

“descapitalizadas com alto endividamento” com relação às quais a decisão de endividamento 

não seria motivada pelo incentivo tributário da dedutibilidade dos juros, o insucesso pode ter 
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sido decorrente de falhas metodológicas, especialmente no procedimento de agrupamento, ou 

seja, de identificação dessas firmas. Entende-se que essa suspeita inicial encontra amparo na 

teoria do pecking order e em expectativas lógicas originadas da análise da realidade dos 

negócios. Acredita-se que essa situação peculiar de determinadas firmas pode ser uma das 

causadoras de falhas de estudos empíricos anteriores na tentativa de avaliar o impacto da 

tributação na decisão de estrutura de capital das empresas. De qualquer forma, essa suspeita 

pode ser melhor explorada em estudos futuros. 

 

 

5.10 Discussão final e sumário das conclusões 

 

De uma maneira geral, os achados da pesquisa confirmaram as expectativas. Os principais 

fatores reconhecidos pela literatura como determinantes da estrutura de capital, ao lado da 

tributação, foram significativos nos testes, dos quais se destacam a lucratividade e a estrutura 

de ativos.  A extrema importância do fator lucratividade, por exemplo, já havia sido destacada 

por outros autores em pesquisas empíricas prévias (KRISHNAN; MOYER, 1996; MYERS, 

2001).  

 

Ao lado da lucratividade, o fator tributação apareceu com grande destaque na explicação dos 

níveis de endividamento. Isso parece uma resposta afirmativa a uma das indagações clássicas 

da teoria das finanças (ROSS et al., 2000a): o endividamento aumenta o valor da empresa?  

Então, todas as empresas que puderem recorrer a capitais de terceiros irão fazê-lo; isso é o que 

se espera, adotando-se a perspectiva do agente racional maximizador da utilidade marginal. O 

limite será justamente o ponto em que os custos decorrentes do financial distress igualarem os 

benefícios tributários do endividamento. Isso é justamente o que afirma a teoria da estrutura 
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ótima de capital (tradeoff). Mas segundo a teoria rival (pecking order), as firmas, na verdade, 

decidem baseadas numa ordem de preferência, iniciando pela fonte interna de financiamento e 

só recorrendo a capitais externos quando esgotada a primeira. A partir dessa última 

perspectiva, e considerando as evidências empíricas anteriores ambíguas ou inconsistentes, 

uma hipótese (H2) foi formulada no sentido da existência de firmas que se decidiam pelo alto 

endividamento não movidas pelo incentivo tributário, mas unicamente pela dependência 

desses recursos para financiamento de suas atividades, pois não dispunham de recursos 

internos.  

 

A afirmativa de Ross et al. (2000b, p. 348), no sentido de que o benefício fiscal do 

endividamento só tem valor para empresas que não tenham grandes prejuízos acumulados ou 

outras despesas e encargos não decorrentes de endividamento dedutíveis da base de cálculo do 

IRPJ e da CSLL, reforça essa hipótese. Cloyd et. al. (1997, p. 261) também auxiliam quando 

fazem distinção entre empresas com maior sensibilidade em relação ao imposto daquelas com 

menor sensibilidade. Assumindo-se essa dicotomia, é forçoso concluir que podem ser 

encontradas empresas com nenhuma sensibilidade aos tributos sobre o lucro.  

 

Assim, a formulação da hipótese H2, que se constitui em uma inovação em relação a estudos 

empíricos anteriores, não foi desprovida de fundamento, embora não tenha sido possível 

rejeitar a hipótese nula que afirmava que a relação positiva entre tributação e endividamento é 

válida mesmo para empresas consideradas descapitalizadas, que apresentavam alto 

endividamento e baixo nível de tributação. Conforme já comentado na subseção anterior, 

possivelmente alguns ajustes de ordem metodológica podem levar a outros resultados em 

pesquisas futuras. 
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A hipótese central da pesquisa (H1), entretanto, restou confirmada: o nível de tributação da 

firma afeta sua decisão quanto à estrutura de capital, e a relação se dá no mesmo sentido, ou 

seja, quanto maior a incidência tributária, maior será o endividamento. Esse achado confirma 

uma das principais proposições da teoria da tributação ótima (tradeoff). Embora o presente 

trabalho não tenha a pretensão de confrontar ambas as teorias, pode-se simplesmente afirmar 

o mesmo que outros pesquisadores, no sentido de que não é possível profetizar a 

superioridade de uma teoria sobre a outra, embora a maioria das evidências prévias 

conclusivas foram mais favoráveis à teoria do pecking order. No presente caso, confirmou-se 

as expectativas da teoria do tradeoff em relação à tributação e à estrutura de ativos, enquanto 

que, com relação à lucratividade, foi confirmada a teoria do pecking order. A diferença é que, 

com relação a este último fator, a teoria do tradeoff prevê uma relação positiva entre 

lucratividade e endividamento. Nesse último aspecto, e dada a importância verificada em 

relação a este fator, a teoria do pecking order parece mais consistente.  

 

Um fator que não confirmou a relevância obtida em pesquisas anteriores, entretanto, foi o 

crescimento (CR), que teve como proxy, no caso, a evolução das vendas de 2003 em relação à 

média entre 2001 e 2002. Da mesma forma, o fator concentração do setor (CC), medido pela 

soma da participação das quatro maiores empresas do setor, não se mostrou significativo. 

Esperava-se que firmas em setores com maior concentração, um forte indicativo da presença 

de especificidade de ativos (POHLMANN et al., 2004), apresentassem menor endividamento; 

isso, entretanto, não foi possível verificar. O problema foi que tanto a variável CR quanto a 

CC não apresentaram distribuição normal, pressuposto da análise de regressão múltipla, 

mesmo com as tentativas de transformação logarítmica, razão pela qual tiveram que ser 

excluídas dos testes.            
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Alguns registros merecem ser feitos quanto às variáveis dummy testadas: 

A) O fator tamanho da firma (TA) foi o que melhor desempenho teve dentre as variáveis de 

controle, aparecendo no modelo explicativo do endividamento geral (EG) e do 

endividamento de longo prazo (EL), confirmando, assim, evidências empíricas anteriores 

no sentido de que, quanto maior o porte da empresa, maior o acesso a capitais de terceiros. 

B) O segundo fator qualitativo em termos de desempenho foi o setor (SE), que explicou parte 

do endividamento de curto prazo (EC), confirmando expectativas de que empresas 

comerciais naturalmente terão uma maior incidência de dívidas de curto prazo, dadas as 

características de suas atividades. 

C) O fator controle (CO) não constou de nenhum dos modelos. Esperava-se que empresas 

privadas nacionais tivessem maior endividamento de curto prazo do que empresas 

públicas e estrangeiras (BRITO; LIMA, 2004), assim como se esperava que empresas 

estatais apresentassem maior endividamento geral (ROSS, 2000a) por estarem sujeitas a 

menor risco.  

D) Da mesma forma, o fator grupo (GR) não apareceu como relevante em nenhum modelo. 

Esperava-se, baseado em Piga (2002), que firmas integrantes de grupos empresarias 

pudessem apresentar maior nível de endividamento. 

E) O fato de ser empresa de capital aberto com ações cotadas em bolsa de valores (BV) 

também não teve relevo na decisão de endividamento das firmas da amostra. A 

expectativa era de que essas firmas tivessem um incentivo maior ao endividamento como 

forma de aumentar o valor de mercado de suas ações. 

 

Em síntese, o objetivo primordial da presente pesquisa, que era de confirmar a importância do 

fator tributação na decisão de endividamento das empresas, foi atingido. A Outra hipótese, 
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formulada a partir de deduções lógicas do referencial teórico e da análise da realidade fática, 

não se confirmou: mesmo no caso de empresas consideradas descapitalizadas, com alto 

endividamento e baixa tributação, não foi possível descartar a existência de relação positiva 

entre TR e EG, EC e EL. Se, por um lado, isso representa um insucesso na tentativa de 

confirmar a hipótese H21, por outro, representa um reforço na validade da hipótese H11, já 

referida. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho objetivou contribuir, através de teste empírico de hipóteses, com a 

evolução da teoria que busca explicar a estrutura de capital das empresas e sua relação com o 

nível de tributação a que estas estão sujeitas, mais especificamente para a realidade brasileira. 

Uma contribuição adicional foi dada para o desenvolvimento de uma visão interdisciplinar 

abrangente da matéria tributária, oferecendo àqueles que se dedicam ao estudo do tema uma 

perspectiva mais ampla das dimensões que a problemática da tributação envolve.  

 

Antes de adentrar ao exame dessas questões propriamente ditas, foi julgado necessário o 

enfrentamento de certos aspectos epistemológicos e metodológicos, de modo a preparar 

adequadamente o caminho para o perfeito entendimento das propostas. Essas preliminares 

visaram explicitar a posição do autor quanto a questões relevantes do discurso científico, 

incluindo-se aí aspectos normativos e ideológicos presentes no exercício da ciência, de forma 

a permitir ao leitor, antes de analisar o mérito das proposições e resultados, entendê-los a luz 

das crenças manifestadas aqui, que poderão não coincidir exatamente com as suas próprias. 

 

Procurou-se clarear, primeiramente, a distinção entre proposições positivas e normativas, e a 

importância de cada uma no contexto da pesquisa científica. Ambas contribuem para a 

evolução da ciência, mas as proposições positivas, por procurarem descrever e explicar um 

dado fenômeno ou realidade, têm o mérito de poderem ser refutadas e, assim, permitirem um 

maior desenvolvimento da ciência. Os temas que são objeto de pesquisas que seguem esse 

tipo de abordagem são aqueles nos quais se identificam mais claramente a formação de uma 

comunidade de cientistas e pesquisadores envolvidos. Isso conduz ao desenvolvimento de 



 258

linhas de pesquisa e, a partir daí, à geração de projetos para dar continuidade à evolução do  

conhecimento sobre o assunto. 

 

Outra questão abordada foi o caráter interdisciplinar da matéria tributária. Deve-se entender 

essa afirmativa em dois sentidos: primeiro, a de que essa matéria tem uma natureza 

interdisciplinar intrínseca, pois o entendimento e a solução de certas questões passa pelo 

conhecimento de conceitos, ferramentas e métodos de duas ou mais disciplinas. Por exemplo, 

para entender a problemática do impacto dos tributos nas decisões das corporações, é 

necessário recorrer a conceitos e lições da Economia, da Contabilidade, do Direito e da 

Administração. O outro sentido é o de que, além de a matéria tributária ter essa natureza 

intrínseca, é desejável e recomendável, pelas razões referidas, que se adote uma visão 

interdisciplinar no seu estudo. Ou seja, aqui se está recomendando uma política. Em resumo, 

pode-se dizer que os dois sentidos referidos correspondem, respectivamente, às visões 

positiva e normativa da questão. Na primeira, descreve-se e explica-se o caráter 

interdisciplinar da matéria tributária; na segunda, demonstra-se porque a perspectiva 

interdisciplinar é desejável e deve ser adotada. 

 

Essas duas dimensões mostraram-se relevantes no presente trabalho, uma vez que, como 

contribuição adicional e acessória, foi proposta uma classificação da pesquisa tributária dentro 

dessa perspectiva interdisciplinar; uma das missões aqui foi justamente mostrar esse tema 

como um objeto uno e indissociável de estudo, como se fosse uma disciplina autônoma, cujo 

entendimento de suas várias dimensões requer conhecimentos oriundos de outras ciências, 

dado o paradigma disciplinar reinante atualmente. Assim, a partir da constatação do caráter 

interdisciplinar da matéria tributária, demonstrou-se que é desejável a adoção dessa 

perspectiva no estudo da matéria e, também tendo por parâmetro essa mesma perspectiva,  
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propôs-se a classificação da pesquisa tributária como um meio, até, de dar a aludida unicidade 

a essa matéria. 

 

O intuito da tarefa classificatória foi contribuir para a sistematização do assunto e o 

desenvolvimento da perspectiva interdisciplinar no trato das questões relacionadas à 

tributação. Contando com a pertinência e adequação dessa sistematização, pretendeu-se, 

também, que ela sirva de base para o desenvolvimento de estudos futuros acerca do tema de 

uma forma mais autônoma, livre da blindagem disciplinar que tem caracterizado a pesquisa 

sobre a temática tributária até o presente momento. Para isso, partiu-se da identificação de 

estudos anteriores imbuídos do mesmo escopo, analisando-os criticamente, acrescentando 

novas contribuições e sintetizando com uma classificação que se julga suficientemente 

completa para abranger todo e qualquer estudo relacionado à matéria tributária. 

 

Dessa forma, a classificação almejada levou em conta mais a temática central de estudo do 

que propriamente a disciplina que se debruça sobre ela ou a formação do pesquisador que 

conduz normalmente determinado tipo de estudo. Nesse sentido, o primeiro passo foi a 

construção de um quadro provisório de classificação, delineado a partir do levantamento da 

literatura a respeito do tema; feito isso, efetuou-se um amplo levantamento de pesquisas e 

estudos realizados sobre temas tributários, oportunidade na qual, em função das semelhanças 

de objetos, abordagens, objetivos, recorrência e metodologias, esses estudos foram 

classificados com base nessa estrutura inicial. A capacidade da estrutura inicial de contemplar 

todos os estudos foi, dessa maneira, testada, resultando em eventuais ajustes decorrentes da 

impossibilidade ou inadequação da classificação de algum estudo nessa estrutura. Chegou-se, 

assim, a uma proposta final de classificação da pesquisa tributária. 
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Os tópicos levantados inicialmente não se mostraram suficientes para classificar eficazmente 

todo o material analisado; alguns estudos não encontraram um enquadramento perfeito; outros 

tinham características mistas, dificultando a classificação. A partir dessas dificuldades, e 

procurando conciliar as proposições dos estudos anteriores - fruto de exaustiva reflexão sobre 

o tema - com a visão oriunda do procedimento indutivo adotado, chegou-se ao seguinte 

quadro de classificação da pesquisa tributária como um todo: 

A) Obediência tributária. 

B) Auditoria e gestão tributária pública. 

C) Impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes. 

D) Tributação ótima e eficiência econômica dos tributos. 

E) Aspectos macroeconômicos da tributação. 

F) Pesquisa legal, subdividida em: (1) jurídico-tributária; (2) contabilidade e auditoria 

tributária; e (3) planejamento tributário.  

 

Depois da exaustiva descrição de todas as áreas temáticas consideradas na classificação da 

pesquisa tributária, pode-se afirmar que a proposta mostrou-se suficientemente abrangente 

para abarcar todos os estudos publicados sobre a matéria tributária identificados no 

levantamento procedido para fins do presente trabalho e satisfazer os requisitos de 

exaustividade, especificidade, ausência de ambigüidade, simplicidade operacional e número 

reduzido de critérios de classificação. Não foi possível satisfazer o requisito do valor 

dicotomizante, dado que os critérios de classificação não se prestaram a pôr em evidência 

valores binários: sim ou não. 

 

A primeira área de estudo abordada foi a relativa à obediência tributária, possivelmente a de 

maior identidade dentro da temática tributária, constituindo-se em uma verdadeira linha de 
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pesquisa, dada a semelhança de enfoque teórico e a recorrência ou freqüência com que os 

estudos se sucedem. O modelo clássico da obediência tributária assume que indivíduos 

maximizam a utilidade esperada do jogo da evasão pela ponderação de benefícios incertos do 

sucesso da prática ilícita contra o risco de detecção e punição. Apesar dessa abordagem não 

permitir uma mais complexa função de utilidade, os custos e benefícios potenciais da evasão 

são tipicamente visualizados em termos monetários, sendo que o problema do contribuinte é 

maximizar a renda líquida esperada. Dentro dessa estrutura, a alíquota, a probabilidade de 

detecção e a estrutura de penalidades determinam o custo monetário da desobediência, fatores 

que direcionam o comportamento do contribuinte nesse aspecto.  

 

O foco principal da pesquisa relativa à área de auditoria e gestão tributária pública é municiar 

o gestor público no processo de tomada de decisões quanto a aspectos de estruturação da 

arrecadação e fiscalização tributária, propor critérios para a seleção de contribuintes para 

auditoria, levantar problemas que levam à perda de arrecadação e propor soluções para os 

mesmos. São comuns, aqui, estudos teórico-empíricos com dados de arquivo que buscam 

identificar critérios ótimos de seleção de contribuintes para auditoria. A nota comum nos 

estudos dessa área é a busca de soluções para problemas tipicamente operacionais do gestor 

público fazendário.  

 

A pesquisa sobre o impacto dos tributos nas decisões dos contribuintes tem por finalidade 

principal avaliar como os tributos incidentes ou previstos de incidirem em uma determinada 

transação ou evento afetam o comportamento do contribuinte. O foco, então, é a decisão 

individual do contribuinte relativa, por exemplo, a: (1)  investimentos e desinvestimentos; (2) 

precificação de ativos; (3) endividamento; (4) de definição do local do empreendimento ou, 

mesmo, mudança da sede; (5) de pagamento de dividendos ou escolha de outra forma de 
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remuneração do capital, como juros sobre o capital próprio; (6) alternativas de remuneração 

do trabalho, se por salário, participação nos lucros, bonificação em ações etc.; e (7) 

contabilização de eventos e transações, incluindo aí o reporte financeiro. Nesse tópico, foi 

inserido o referencial teórico acerca da decisão de estrutura de capital das empresas, sendo 

que foram referenciados estudos teóricos e empíricos sobre o tema. 

 

A tributação ótima e a eficiência econômica dos tributos são temas bastante difundidos no 

meio econômico. A tributação ótima é uma abordagem para a análise tributária que é baseada 

em ferramentas padrões da economia do bem-estar, aplicada em um mundo quando a first-

best alocação de recursos e distribuição de renda não podem ser obtidas. Algumas das 

principais questões dessa literatura são: (1) deve o governo usar impostos sobre a renda ou 

sobre mercadorias? (2) No caso de impostos sobre mercadorias, as alíquotas devem variar 

dentre elas? (3) Quão progressivo deve ser o sistema tributário? Já a eficiência econômica 

requer que o sistema seja estruturado de modo a não distorcer decisões de produção, 

consumo, poupança ou investimento de indivíduos e empresas, ou seja, o sistema deve ser 

neutro; incluem-se nessa temática, também, estudos sobre os custos administrativos do 

governo e os custos de conformidade do contribuinte.  

 

Nos aspectos macroeconômicos da tributação, incluem-se estudos que se propõem a 

investigar  o relacionamento entre a tributação e os agregados macroeconômicos, tendo como 

foco questões relacionadas ao crescimento econômico, inflação, políticas de estabilização, 

restrição orçamentária do governo, relevância da periodicidade (timing) da tributação, 

tributação em economias abertas e em economias fechadas, dentre outras.  
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Por derradeiro, na pesquisa tributária legal, podem ser incluídos todos aqueles estudos de 

caráter predominantemente normativos onde o objetivo é buscar o sentido da norma jurídico-

tributária, interpretá-la, examinar suas implicações contábeis, propor soluções para questões 

concretas de aplicação de legislação ou medidas de redução da carga tributária. Em função 

das características e objetivos dos estudos, subdividiu-se o tema em três áreas: (1) jurídico-

tributária; (2) contabilidade e auditoria tributária; e (3) planejamento tributário. 

 

No que pertine à contribuição teórico-empirica do presente trabalho, onde se buscou testar a 

validade de hipóteses relacionadas ao impacto da tributação do lucro na estrutura de capital 

das empresas no Brasil, duas hipóteses de pesquisa foram colocadas a prova: a primeira, 

seguindo os passos de estudos anteriores, buscou pura e simplesmente verificar a existência 

de impacto do fator tributação no endividamento da firma, e qual o sentido dessa influência. A 

segunda hipótese, por sua vez, prestou-se para verificar se essa relação se dá da mesma forma 

para o caso de firmas com alto endividamento e que apresentam baixo nível de tributação, 

status que se convencionou, para os fins do presente trabalho, chamar de “firmas 

descapitalizadas com alto endividamento”. 

 

De uma maneira geral, os achados da pesquisa confirmaram as expectativas. Os principais 

fatores reconhecidos pela literatura como determinantes da estrutura de capital, ao lado da 

tributação, foram significativos nos testes, dos quais se destacam a lucratividade e a estrutura 

de ativos.  A extrema importância do fator lucratividade, por exemplo, já havia sido destacada 

por outros autores em pesquisas empíricas prévias. 

 

Ao lado da lucratividade, o fator tributação apareceu com grande destaque na explicação dos 

níveis de endividamento das firmas no Brasil. Isso parece uma resposta afirmativa a uma das 
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indagações clássicas da teoria das finanças: o endividamento aumenta o valor da empresa?  

Espera-se, então, que todas as empresas que puderem recorrer a capitais de terceiros o façam, 

adotando-se a perspectiva do agente racional maximizador da utilidade marginal. O limite 

será justamente o ponto em que os custos decorrentes do financial distress igualarem os 

benefícios tributários do endividamento. Isso é justamente o que afirma a teoria da estrutura 

ótima de capital (tradeoff). Por outro lado, para a teoria da hierarquização das fontes (pecking 

order), as firmas, na verdade, decidem baseadas em uma ordem de preferência, iniciando pela 

fonte interna de financiamento e só recorrendo a capitais externos quando esgotada a 

primeira. A partir dessa última perspectiva, e considerando as evidências empíricas anteriores 

ambíguas ou inconsistentes, é que foi formulada a segunda hipótese no sentido da existência 

de firmas que se decidiam pelo alto endividamento não movidas pelo incentivo tributário, mas 

unicamente pela dependência desses recursos para financiamento de suas atividades, pois não 

dispunham de recursos internos.  

 

Assim, a formulação da hipótese H2, que se constitui em uma inovação em relação a estudos 

empíricos anteriores, não foi desprovida de fundamento, embora não tenha sido possível 

rejeitar a hipótese nula que afirmava que a relação positiva entre tributação e endividamento é 

válida mesmo para empresas consideradas descapitalizadas, que apresentavam alto 

endividamento e baixo nível de tributação.  

 

A hipótese central da pesquisa, entretanto, restou confirmada: o nível de tributação da firma 

afeta sua decisão quanto à estrutura de capital, e a relação se dá no mesmo sentido, ou seja, 

quanto maior a incidência tributária, maior será o endividamento. Esse achado confirma uma 

das principais proposições da teoria da tributação ótima (tradeoff). Embora o presente 

trabalho não tenha a pretensão de confrontar ambas as teorias, pode-se simplesmente afirmar 
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o mesmo que outros pesquisadores, no sentido de que não é possível profetizar a 

superioridade de uma teoria sobre a outra, embora a maioria das evidências prévias 

conclusivas foram mais favoráveis à teoria da hierarquização das fontes (pecking order). No 

presente caso, confirmaram-se as expectativas da teoria do tradeoff em relação à tributação e à 

estrutura de ativos, enquanto que, com relação à lucratividade, foi confirmada a teoria da 

hierarquização das fontes. A diferença é que, com relação a este último fator, a teoria do 

tradeoff prevê uma relação positiva entre lucratividade e endividamento. Nesse último 

aspecto, e dada a importância verificada em relação a este fator, a teoria da hierarquização das 

fontes mostrou-se mais consistente quando aplicada à realidade brasileira. 

 

Algumas limitações do trabalho merecem registro. O primeiro deles foi a necessidade de 

eliminação de parte da amostra como forma de satisfazer aos pressupostos da regressão linear, 

especialmente, no caso, a normalidade da distribuição dos dados. Outro aspecto diz respeito à 

impossibilidade de determinação das alíquotas marginais a que estavam sujeitas as firmas, que 

seria a proxy mais indicada para o fator tributação, tendo-se utilizado a alíquota média, como 

a maioria dos estudos anteriores. Por outro lado, o caráter confidencial que normalmente cerca 

os dados relativos a tributos dificultaram a ampliação da pesquisa. Por fim, a utilização de 

dados relativos às 500 maiores empresas no Brasil pode introduzir um viés no resultados, 

dado que firmas de pequeno e médio portes não foram incluídas. Maiores detalhes sobre esses 

problemas e limitações podem ser encontrados na seção anterior. 

 

Resta, por derradeiro, recomendar caminhos e temas para futuras pesquisas. No campo da 

teoria da estrutura de capital e sua relação com a tributação, um aspecto que pode ser 

aperfeiçoado em trabalhos futuros, embora não seja tarefa fácil, é a estimação das alíquotas 

marginais a que estão sujeitas as firmas. Tema que também suscita muito debate, embora um 
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pouco distinto do discutido aqui, é o relativo ao dimensionamento da carga tributária das 

empresas. Afinal, as empresas brasileiras sofrem uma pesada carga tributária ou não? Como 

dimensionar isso? Quanto à classificação da pesquisa tributária, trabalhos futuros poderiam 

desenvolver propostas de estruturação de programas de estudo da matéria tributária dentro 

dessa perspectiva interdisciplinar, com o intuito de aperfeiçoar a formação profissional dos 

operadores da área, nas suas mais diversas dimensões e atividades e, a partir daí, fomentar o 

surgimento de mais uma nova comunidade de pesquisadores trabalhando em prol do 

desenvolvimento científico da matéria e contribuindo, de uma forma mais eficaz, para a 

solução de problemas concretos da sociedade organizada. 
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ANEXO A 

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PRELIMINAR – EG, EC E EL 

Coefficientsa

65,799 2,337 28,149 ,000

-7,599 1,092 -,454 -6,956 ,000 1,000 1,000

48,757 6,509 7,490 ,000

-9,124 1,204 -,546 -7,581 ,000 ,795 1,258
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Coefficientsa

45,144 1,941 23,26 ,000

-7,774 ,899 -,543 -8,646 ,000 1,000 1,000
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-6,451 ,981 -,450 -6,577 ,000 ,803 1,245
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Coefficientsa

,940 3,404 ,276 ,783
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ANEXO B 

DADOS DA AMOSTRA 

N COD EG EC EL TR LU CR RI GI TA CC SE CO' CO" GR BV DEG DEC DEL 
1 7 42,1 35,9 6,2 38,1 27,2 5,4 7,9 42,4 376 72,2 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 14 53,2 44,8 8,4 40,5 2,9 -10,2 29,9 33,7 45 32,5 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 23 42,2 39,2 3,0 30,7 7,0 13,5 12,1 25,3 102 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 39 53,0 21,9 31,1 14,3 2,3 -5,4 42,7 54,8 405 67,1 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 57 28,8 24,5 4,2 29,7 6,3 3,7 41,9 46,3 86 38,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 63 58,0 26,7 31,3 11,1 2,4 10,2 39,6 38,7 88 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
7 78 15,6 7,1 8,5 13,5 9999 9999 9999 50,0 155 68,8 0 0 0 1 1 0 0 1 
8 84 44,8 34,2 10,6 0,4 7,2 25,1 23,4 42,1 162 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
9 89 66,6 56,9 9,8 27,1 3,6 2,4 7,6 35,4 77 32,5 1 0 0 0 0 0 1 0 
10 96 47,8 26,2 21,6 25,3 14,2 -17,3 36,3 25,2 145 68,8 0 1 0 1 0 0 0 0 
11 102 49,3 43,2 6,1 27,1 5,5 -7,4 7,6 15,2 97 46,5 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 105 20,5 14,7 5,8 36,3 8,0 -3,8 16,0 38,5 191 68,8 0 0 0 1 1 0 0 0 
13 109 44,5 36,5 8,1 33,7 0,8 -11,4 74,0 29,0 209 32,5 1 0 0 1 0 0 0 0 
14 117 40,8 19,9 20,9 11,2 45,2 10,5 4,2 69,6 599 72,2 0 0 0 0 0 0 1 1 
15 124 42,2 39,9 2,3 16,3 4,1 -2,0 74,6 36,1 119 68,8 0 0 0 1 1 0 1 0 
16 137 65,3 31,5 33,8 3,2 12,1 56,4 133,0 52,0 1500 46,1 0 0 0 0 1 1 1 1 
17 140 8,1 3,8 4,3 12,9 9999 9999 9999 24,5 317 35,5 0 0 0 1 0 0 0 1 
18 148 14,9 7,8 7,1 19,0 9999 9999 9999 14,6 72 68,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 153 58,5 29,1 29,4 20,4 22,0 0,2 59,3 65,0 616 46,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
20 155 22,1 10,4 11,7 3,8 38,7 -1,6 7,6 76,3 343 68,8 0 0 0 1 0 0 1 1 
21 156 40,8 30,1 10,7 34,5 18,6 10,2 22,3 26,9 303 68,8 0 0 0 1 0 0 0 0 
22 157 25,9 23,6 2,3 15,9 9999 9999 9999 38,4 60 32,5 1 0 0 0 1 0 0 0 
23 167 22,1 10,1 12,1 21,2 18,1 -4,1 13,3 13,1 202 38,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 173 50,5 24,3 26,2 32,4 3,5 -16,0 100,0 66,9 191 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 175 33,8 19,8 14,0 12,7 14,0 17,0 39,4 63,5 256 46,1 0 1 0 1 0 0 1 1 
26 176 70,6 48,4 22,2 20,9 2,0 26,4 10,9 25,2 225 46,5 1 0 0 0 0 0 1 0 
27 185 54,2 45,4 8,8 31,4 4,3 19,5 28,5 14,5 114 32,5 1 0 0 1 0 0 0 0 
28 195 23,0 22,5 0,5 19,6 8,7 -8,8 15,9 12,3 163 32,5 1 0 0 0 0 0 0 0 
29 197 51,5 21,1 30,4 8,7 35,2 10,0 19,1 55,3 507 68,8 0 0 0 0 1 0 1 1 
30 204 76,8 48,8 28,0 23,9 2,6 5,9 129,6 36,6 322 41,0 0 1 0 1 0 0 1 0 
31 205 48,2 26,8 21,4 19,8 22,3 18,4 54,6 78,2 711 72,2 0 0 0 1 0 0 0 0 
32 208 66,1 41,4 24,7 40,2 8,7 -14,7 25,7 34,9 95 23,8 0 1 0 1 0 0 0 0 
33 210 22,6 16,2 6,4 23,0 0,6 11,8 283,6 64,8 97 22,5 0 1 0 1 0 0 0 0 
34 212 58,1 41,3 16,8 28,8 7,8 -13,5 27,7 26,1 303 19,4 0 0 0 0 1 0 0 0 
35 230 68,7 48,9 19,8 28,7 19,1 -32,0 22,0 20,3 4515 19,4 0 0 0 0 1 0 0 0 
36 234 50,8 37,8 13,0 19,7 1,6 4,4 51,7 51,2 107 22,5 0 0 0 1 0 0 1 0 
37 237 82,5 39,7 42,8 40,1 3,3 13,8 74,2 53,3 224 23,8 0 0 0 1 0 0 0 1 
38 239 18,6 10,2 8,4 10,0 59,6 -13,4 8,4 15,3 728 34,6 0 0 0 1 1 0 1 1 
39 242 38,9 24,7 14,2 31,1 27,2 -6,8 11,5 58,8 105 68,8 0 1 0 1 0 0 0 0 
40 248 66,0 51,3 14,7 17,7 5,1 34,3 99,5 46,2 1196 68,8 0 1 0 1 0 0 1 0 
41 251 28,0 20,5 7,4 7,6 5,9 -7,9 91,9 43,0 184 41,0 0 0 0 1 0 0 1 1 
42 252 30,2 19,2 11,0 12,5 13,2 5,2 30,6 58,3 283 72,2 0 0 0 0 1 0 1 1 
43 258 24,9 11,7 13,1 17,6 26,9 2,2 46,8 79,0 1700 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0 
44 281 61,3 28,4 32,8 15,5 7,9 30,6 62,3 67,1 232 68,8 0 0 0 1 0 0 1 1 
45 282 58,7 37,7 21,0 0,0 1,2 9,1 102,7 37,7 150 41,0 0 0 0 0 0 0 1 1 
46 286 12,2 11,9 0,3 16,6 9999 9999 9999 33,9 430 68,8 0 1 0 1 0 0 0 0 
47 299 42,2 25,9 16,3 31,9 20,2 16,1 11,8 39,9 437 68,8 0 0 0 1 0 0 0 0 
48 300 33,7 31,7 2,0 36,8 2,8 3,2 55,8 32,0 53 46,5 1 1 0 1 0 0 0 0 
49 301 76,9 31,1 45,9 14,7 3,6 13,5 55,9 40,6 327 46,3 0 0 0 0 1 0 1 1 
50 309 24,0 20,8 3,2 23,2 4,8 -8,8 42,1 27,3 110 21,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
51 310 76,3 43,6 32,7 13,4 3,0 -2,7 8,0 8,6 198 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
52 312 44,8 20,0 24,9 17,4 25,6 -2,5 57,9 64,7 1284 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0 
53 320 66,5 41,7 24,7 9,8 2,1 -24,4 112,8 37,7 368 16,8 0 0 0 1 1 0 1 1 
54 321 33,1 20,7 12,4 24,8 18,5 21,7 11,9 48,0 301 19,4 0 1 0 1 1 0 0 0 
55 323 47,9 14,2 33,6 21,3 13,3 30,1 38,1 70,8 812 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0 
56 329 40,5 36,1 4,5 16,8 3,5 -6,5 84,5 32,4 225 23,8 0 1 0 1 0 0 1 0 
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57 332 36,3 12,2 24,1 17,2 9,5 33,6 27,7 70,3 569 34,6 0 0 0 1 1 0 0 0 
58 339 52,6 28,5 24,2 52,1 1,0 0,6 761,3 33,9 142 41,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
59 346 25,5 9,3 16,1 17,5 40,7 -2,0 12,1 67,6 581 46,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
60 348 23,7 9,8 13,9 18,1 31,9 -6,2 44,8 76,7 400 38,0 0 1 0 1 0 0 0 0 
61 356 43,9 24,6 19,4 5,5 7,6 -10,0 45,3 38,8 329 34,6 0 0 0 1 0 0 1 1 
62 366 55,0 39,0 16,0 21,1 0,1 -5,4 9999 38,2 143 41,0 0 0 0 0 0 0 1 0 
63 369 27,4 21,6 5,8 20,2 11,9 -11,2 10,6 53,8 219 68,8 0 1 0 0 0 0 0 0 
64 370 15,7 7,0 8,7 11,8 18,3 -28,8 25,9 26,9 393 45,4 0 0 0 1 0 0 0 1 
65 371 59,6 29,2 30,4 32,8 18,3 21,0 130,9 55,7 658 72,2 0 0 0 1 0 0 0 0 
66 373 21,6 19,6 2,0 22,6 12,9 -0,4 5,2 50,3 406 34,6 0 1 0 1 0 0 0 0 
67 383 28,1 25,5 2,7 19,8 18,1 -7,8 54,3 53,5 355 40,4 0 1 0 1 1 0 0 0 
68 388 44,4 32,0 12,3 30,6 6,9 -11,0 85,2 53,8 335 35,5 0 1 0 1 1 0 0 0 
69 393 76,7 41,5 35,2 31,6 1,2 -11,7 91,2 23,9 92 68,8 0 0 0 1 0 0 0 0 
70 394 28,2 19,7 8,4 23,5 3,6 3,3 20,6 48,7 268 46,5 1 0 0 1 1 0 0 0 
71 395 21,3 20,5 0,7 20,7 18,0 -7,5 28,0 6,3 373 21,1 0 0 0 1 0 0 0 0 
72 400 29,3 17,9 11,4 10,4 25,4 7,5 38,2 54,1 1389 38,0 0 0 0 1 0 0 1 1 
73 402 65,4 39,4 26,0 35,0 5,3 -11,3 119,5 39,1 495 38,0 0 0 0 1 1 0 0 0 
74 405 53,2 29,5 23,7 10,5 2,5 14,0 84,1 74,7 495 68,8 0 0 0 0 1 0 1 1 
75 408 58,9 22,0 36,9 29,8 26,2 48,3 83,6 80,2 2862 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0 
76 410 68,0 52,5 15,5 30,9 1,7 6,8 57,9 8,7 200 32,5 1 0 0 1 0 0 0 0 
77 412 36,1 17,8 18,3 16,7 18,8 -15,7 47,3 73,0 1408 38,0 0 1 0 1 1 0 0 0 
78 413 50,7 47,2 3,5 18,9 15,6 0,9 35,2 50,3 381 38,0 0 1 0 1 0 0 1 0 
79 415 49,2 41,6 7,6 11,0 7,8 31,2 12,7 15,6 636 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
80 417 73,8 20,6 53,2 26,6 7,1 -6,5 114,5 55,7 634 38,0 0 1 0 1 0 0 0 1 
81 418 14,6 9,5 5,0 12,7 20,1 -35,4 54,3 48,4 700 45,4 0 0 0 1 0 0 0 1 
82 421 39,5 18,7 20,8 1,7 6,2 -5,5 36,9 41,8 280 35,5 0 0 0 1 1 0 1 1 
83 425 55,9 23,4 32,5 2,5 6,7 -12,6 20,6 24,8 1463 45,4 0 0 0 1 0 0 1 1 
84 428 50,1 47,2 2,9 3,9 1,6 13,6 37,4 26,6 313 32,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
85 429 47,8 9,8 38,0 61,3 5,5 -37,6 213,7 19,5 348 45,4 0 0 0 1 0 0 0 0 
86 430 76,0 24,9 51,1 9,8 5,8 6,3 136,1 61,1 5510 41,0 0 0 0 1 0 0 1 1 
87 431 86,5 80,1 6,3 50,8 1,0 23,1 1304,1 33,9 1502 41,0 0 1 0 1 0 0 1 0 
88 435 59,5 27,8 31,7 27,3 0,8 23,8 932,5 57,9 1467 68,8 0 0 0 1 1 0 0 0 
89 444 35,7 32,4 3,2 27,9 11,8 -7,7 7,1 38,9 215 23,8 0 1 0 0 0 0 0 0 
90 445 37,3 13,0 24,3 10,4 15,9 4,5 24,0 90,2 1694 38,0 0 0 0 1 1 0 1 1 
91 451 57,7 37,4 20,2 17,3 5,4 16,6 31,2 39,3 634 46,3 0 1 0 1 0 0 1 0 
92 452 42,8 16,7 26,1 6,4 9,8 22,1 168,4 86,7 3570 38,0 0 1 0 1 1 0 1 1 
93 455 22,5 6,2 16,3 13,0 29,8 -39,2 25,1 14,4 1276 45,4 0 0 0 1 0 0 0 1 
94 463 28,4 27,7 0,8 30,5 1,9 16,5 14,4 17,0 1724 32,5 1 0 0 0 0 0 0 0 
95 465 76,0 69,9 6,1 17,8 0,9 -4,6 102,1 10,9 191 46,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
96 467 54,4 21,9 32,5 1,7 9,2 -10,3 48,1 59,0 892 38,0 0 1 0 0 0 0 1 1 
97 468 64,9 27,9 36,9 0,0 -5,6 -44,0 344,9 5,6 106 41,0 0 1 0 1 0 1 1 1 
98 473 56,3 52,3 4,0 18,9 3,8 -13,6 5,6 42,6 280 46,5 1 1 0 1 0 0 1 0 
99 479 74,1 39,1 35,1 19,6 2,0 23,0 287,4 36,6 2197 41,0 0 1 0 1 0 0 1 0 
100 481 52,7 33,0 19,7 9999 0,5 10,9 659,8 36,2 792 46,5 1 0 0 1 1 9999 9999 9999 
101 486 89,8 29,7 60,1 0,0 2,7 -15,1 127,1 13,9 1090 46,5 1 0 0 1 0 1 1 1 
102 487 77,3 28,0 49,2 12,5 3,9 1,1 18,3 44,8 1348 41,0 0 1 0 1 0 0 1 1 
103 489 55,0 31,0 24,0 14,3 2,9 -8,3 19,8 57,9 3227 32,5 1 0 0 1 1 0 1 1 
104 497 43,9 42,1 1,8 17,7 14,8 -14,9 13,5 54,3 1075 41,0 0 1 0 1 1 0 1 0 
105 504 22,2 4,4 17,8 0,0 -48,2 -9,5 4,6 97,6 2838 43,1 0 0 1 0 0 0 1 1 
106 505 57,5 45,9 11,6 68,8 2,9 -7,9 377,9 34,0 89 72,2 0 0 0 1 0 0 0 0 
107 512 53,3 11,7 41,7 20,5 23,9 -9,7 31,1 86,1 1252 22,5 0 0 1 0 1 0 0 1 
108 514 45,9 22,3 23,6 18,4 8,9 -8,9 27,2 63,6 908 22,5 0 1 0 1 1 0 0 0 
109 519 46,4 42,0 4,4 28,8 14,1 -19,3 9,3 27,8 392 22,5 0 0 1 0 0 0 0 0 
110 521 54,2 29,8 24,4 20,6 7,3 -2,5 83,5 38,0 951 22,5 0 0 0 1 1 0 0 0 
111 522 71,1 26,4 44,8 25,4 14,5 4,8 154,9 56,6 776 38,0 0 0 0 1 0 0 0 1 
112 523 51,1 19,1 32,1 18,0 2,8 -8,2 96,3 66,4 5380 67,1 0 0 0 1 1 0 0 1 
113 524 54,5 16,1 38,4 45,2 9,6 -18,4 34,4 20,0 311 16,8 0 0 1 0 0 0 0 0 
114 528 56,6 26,4 30,2 9,4 9,1 -5,3 42,9 53,2 1487 22,5 0 0 0 1 1 0 1 1 
115 529 81,4 14,0 67,4 0,0 -21,4 -9,2 74,6 67,4 1473 22,5 0 0 1 0 0 1 1 1 
116 532 44,4 8,9 35,4 7,2 7,0 -13,0 185,0 88,3 7091 22,5 0 0 1 1 1 0 1 1 
117 541 52,2 32,5 19,7 38,1 11,7 -12,3 38,2 51,4 1597 22,5 0 0 1 0 0 0 0 0 
118 543 51,7 17,6 34,2 54,4 6,9 -8,9 446,6 61,0 5420 22,5 0 0 1 0 1 0 0 0 
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119 544 49,2 15,6 33,6 2,3 36,2 4,8 36,6 78,8 9999 72,2 0 0 0 0 1 0 1 1 
120 547 37,5 17,8 19,7 21,3 11,1 -62,9 80,7 78,0 6543 22,5 0 0 1 1 0 0 0 0 
121 549 59,4 48,1 11,2 32,1 2,9 5,4 22,8 26,0 2073 46,5 1 0 1 1 0 0 0 0 
122 550 58,5 36,9 21,7 25,0 19,2 9,5 26,1 40,4 9999 68,8 0 0 1 0 1 0 0 0 
123 566 27,7 14,9 12,8 29,0 17,4 10,4 6,0 52,4 696 35,5 0 0 0 1 1 0 0 0 
124 574 42,9 40,3 2,6 22,5 1,7 -13,5 26,3 15,3 60 46,5 1 0 0 0 1 0 0 0 
125 611 84,6 36,9 47,7 10,6 1,0 44,7 9999 43,3 239 68,8 0 1 0 1 1 0 1 1 
126 661 26,2 25,4 0,7 28,8 3,7 -0,9 35,7 8,8 62 32,5 1 0 0 1 0 0 0 0 
127 690 57,6 30,6 27,0 23,4 14,3 -17,0 61,6 28,8 445 22,5 0 0 0 1 1 0 0 0 
128 703 55,9 43,6 12,3 15,9 9,7 -18,3 65,6 32,8 361 38,0 0 1 0 1 1 0 1 0 
129 712 64,5 40,4 24,1 9999 1,5 -1,3 60,3 52,3 180 9999 0 0 0 0 0 9999 9999 9999 
130 749 19,8 12,5 7,3 26,1 39,5 -9,9 4,6 23,6 406 34,6 0 0 0 1 0 0 0 0 
131 784 55,4 8,9 46,5 22,1 10,9 -4,1 125,1 69,0 412 34,6 0 0 0 1 0 0 0 1 
132 852 64,6 47,7 16,9 23,8 3,1 29,3 75,1 30,8 193 32,5 1 0 0 0 0 0 1 0 
133 886 17,9 6,2 11,7 0,0 -77,6 -12,8 25,6 97,6 2482 43,1 0 0 1 0 0 0 1 1 
134 928 40,2 19,7 20,5 10,8 24,5 10,3 44,5 83,2 419 38,0 0 0 0 1 0 0 1 1 
135 936 56,5 35,7 20,8 0,8 3,4 27,8 9,7 45,1 129 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
136 1055 72,1 45,0 27,1 12,3 4,3 -18,9 74,3 32,2 193 46,5 1 0 0 1 0 0 1 1 
137 1060 9999 9999 20,2 67,2 4,5 -13,4 989,9 17,1 217 68,8 0 1 0 1 0 9999 9999 0 
138 1137 56,1 53,9 2,2 23,4 1,2 -0,1 193,0 14,8 45 43,1 0 0 0 1 0 0 1 0 
139 1149 41,6 26,0 15,6 23,4 2,4 -16,2 23,4 39,8 134 41,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
140 1196 7,1 4,0 3,1 20,6 7,7 -3,0 127,0 57,9 387 46,1 0 0 0 1 0 0 0 0 
141 1220 82,2 78,8 3,4 32,2 3,4 45,4 200,7 3,8 216 68,8 0 0 0 0 0 0 1 0 
142 1225 83,0 60,3 22,7 36,3 1,5 17,5 77,4 20,4 278 41,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
143 1246 43,1 8,6 34,5 0,0 -26,8 -3,8 199,6 90,5 1276 22,5 0 0 1 0 0 0 1 1 
144 1274 86,1 36,2 49,8 12,6 4,3 25,5 95,2 27,1 174 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
145 1305 23,1 12,3 10,8 24,2 16,3 -1,2 19,0 37,9 142 38,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
146 1308 15,6 10,0 5,6 26,3 9999 9999 9999 53,5 70 43,1 0 0 0 1 0 0 0 0 
147 1315 75,0 43,3 31,7 27,3 1,6 25,7 158,6 35,3 54 22,5 0 0 0 1 0 0 0 0 
148 1474 71,6 45,1 26,5 18,4 3,6 4,9 91,7 42,8 975 41,0 0 0 0 1 0 0 1 0 
149 1542 60,1 41,2 18,9 23,4 8,7 -1,1 78,9 64,6 465 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 1580 45,5 21,2 24,3 41,8 20,0 -3,2 64,5 43,2 343 41,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
151 1649 56,6 19,9 36,7 32,0 4,1 19,6 34,3 68,8 425 68,8 0 0 0 1 0 0 0 0 
152 1782 63,2 22,8 40,4 17,9 5,0 -16,3 25,7 35,0 206 68,8 0 1 0 0 0 0 0 1 
153 1812 62,0 10,8 51,2 19,3 20,4 5,4 47,9 41,9 461 34,6 0 1 0 1 0 0 0 1 
154 1822 90,2 79,1 11,0 31,3 21,4 -39,6 5,2 1,0 1189 40,3 0 0 0 1 0 0 1 0 
155 1939 80,2 54,1 26,1 34,0 0,3 -1,6 89,2 47,9 74 32,5 1 0 0 0 0 0 0 0 
156 1945 55,0 54,6 0,5 21,8 2,5 -4,1 23,1 5,3 68 46,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
157 1974 61,9 58,2 3,8 25,4 3,6 -6,0 24,1 9,0 79 32,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
158 1981 37,2 21,0 16,3 18,5 9999 9999 9999 49,4 136 38,0 0 0 0 1 0 0 0 0 
159 2088 16,2 15,9 0,3 28,8 9999 9999 9999 31,5 109 23,8 0 1 0 0 0 0 0 0 
160 2093 27,9 21,3 6,6 18,7 9999 9999 9999 18,4 281 46,5 1 0 0 1 0 0 0 0 
161 2101 22,0 14,2 7,8 5,3 9999 9999 9999 25,8 84 46,5 1 0 0 1 0 0 1 1 
162 2167 47,7 22,6 25,1 27,2 15,4 -4,9 17,9 45,2 629 67,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
163 2188 85,6 9999 5,2 21,2 0,5 -7,2 16,4 16,2 73 32,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
164 2246 48,0 30,4 17,7 23,1 18,2 7,3 12,4 31,6 369 40,4 0 0 0 1 0 0 0 0 
165 2256 80,3 52,4 27,9 21,1 3,1 -77,7 145,4 32,4 135 46,5 1 0 0 0 0 0 1 0 
166 2279 17,6 7,8 9,7 0,0 13,0 12,7 6,7 44,4 279 40,3 0 0 0 0 0 0 1 1 
167 2290 77,3 35,9 41,4 30,6 4,5 -10,0 173,6 33,7 262 22,5 0 0 0 1 0 0 0 0 
168 2291 63,8 39,3 24,5 30,9 11,0 16,4 21,8 69,9 359 22,5 0 0 0 1 1 0 0 0 
169 2300 97,8 44,1 53,7 0,0 -35,1 -17,3 63,1 70,6 668 19,4 0 1 0 1 0 1 1 1 
170 2525 64,3 43,3 21,1 27,4 0,2 6,4 9999 45,4 81 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
171 2544 59,1 50,1 9,0 8,2 2,3 5,5 47,7 45,9 100 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
172 2581 54,7 18,3 36,4 9999 1,9 -7,1 1125,8 55,1 816 22,5 0 0 0 1 1 9999 9999 9999 
173 2598 85,7 9999 0,2 36,1 1,1 22,0 31,8 4,1 142 46,5 1 1 0 0 0 0 1 0 
174 2663 70,9 42,0 28,9 28,6 13,1 15,1 65,3 15,8 689 40,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
175 2665 98,3 9999 1,7 33,5 22,9 6,2 9,6 4,1 1705 40,3 0 0 0 1 0 0 1 0 
176 2667 54,9 18,2 36,7 28,9 1,4 -15,4 52,1 44,5 209 40,3 0 0 0 1 0 0 0 0 
177 2668 35,6 13,8 21,8 31,0 2,0 -8,7 133,3 38,0 166 19,4 0 0 0 1 0 0 0 0 
178 2671 32,2 20,4 11,8 2,0 3,6 -7,7 5,7 78,9 202 40,3 0 0 0 1 0 0 1 1 
179 2682 44,8 28,2 16,5 20,0 6,1 -1,9 88,6 55,4 2193 67,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
180 2710 66,8 15,8 51,0 36,1 2,2 27,1 9999 77,7 910 68,8 0 0 0 1 0 0 0 1 
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181 2746 80,9 48,7 32,2 53,0 1,9 -13,3 645,0 23,3 253 68,8 0 1 0 1 0 0 0 0 
182 2747 72,8 43,1 29,7 26,4 6,8 -2,8 17,6 34,3 510 41,0 0 1 0 1 1 0 0 0 
183 2749 67,1 34,5 32,6 28,9 2,6 -36,2 102,6 38,4 837 22,5 0 1 0 1 1 0 0 0 
184 2750 56,5 22,9 33,6 23,6 12,1 -7,2 36,2 43,4 498 67,1 0 0 0 1 1 0 0 0 
185 2755 46,0 15,8 30,2 18,1 20,1 -20,8 155,0 78,0 1859 22,5 0 1 0 1 1 0 0 1 
186 2760 45,6 24,9 20,7 28,9 15,7 7,9 28,8 69,6 433 34,6 0 1 0 1 0 0 0 0 
187 2770 51,9 35,6 16,4 18,4 0,7 5,6 54,3 42,5 62 46,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
188 2773 40,8 20,2 20,6 21,5 6,3 36,3 253,2 46,3 577 67,1 0 1 0 1 1 0 0 0 
189 2781 64,4 20,1 44,4 9999 0,7 -54,1 369,9 96,6 711 38,0 0 1 0 1 0 9999 9999 9999 
190 2786 44,5 21,2 23,2 0,0 -9,6 -13,0 122,7 61,3 148 34,6 0 1 0 1 0 0 1 1 
191 2795 36,8 29,9 6,8 0,0 3,0 13,9 75,0 65,1 79 40,3 0 0 0 0 0 0 1 1 
192 2811 54,9 42,2 12,7 0,0 -2,6 -3,1 145,9 40,2 58 41,0 0 1 0 0 0 0 1 1 
193 2814 24,8 18,9 5,9 8,6 42,8 -10,6 16,3 75,1 1695 34,6 0 0 0 1 0 0 1 1 
194 2818 33,7 25,1 8,6 31,7 8,4 -17,9 9,6 54,1 860 67,1 0 1 0 1 0 0 0 0 
195 2832 17,7 5,4 12,3 15,7 23,5 15,3 22,8 81,2 1640 22,5 0 0 1 0 1 0 0 0 
196 2833 72,7 14,4 58,3 22,4 14,4 -9,6 109,3 63,0 829 22,5 0 1 0 1 1 0 0 1 
197 2850 57,8 56,0 1,8 33,5 4,0 4,4 135,2 13,1 72 40,3 0 1 0 0 1 0 0 0 
198 2851 49,1 25,6 23,4 10,8 9,0 -15,0 25,3 50,0 184 67,1 0 0 0 1 1 0 1 1 
199 2852 28,8 20,6 8,2 25,2 28,7 11,1 21,2 29,2 260 67,1 0 0 0 1 0 0 0 0 
200 3201 47,4 32,8 14,6 34,8 26,4 4,9 29,6 48,5 748 43,1 0 0 1 1 0 0 0 0 
201 3261 61,1 55,5 5,6 11,9 0,3 -5,6 17,8 32,0 47 40,3 0 1 0 1 0 0 1 1 
202 3295 35,8 23,6 12,2 16,2 11,5 -5,1 28,9 77,7 7558 67,1 0 1 0 1 1 0 0 0 
203 3296 59,8 18,9 40,9 17,9 8,9 11,6 191,3 61,6 3365 38,0 0 1 0 0 1 0 0 1 
204 3725 78,0 28,3 49,7 33,1 16,4 9999 440,8 65,9 892 22,5 0 1 0 1 0 0 0 1 
205 3776 70,5 64,0 6,6 9999 0,1 1,0 173,2 26,0 71 32,5 1 0 0 1 0 9999 9999 9999 
206 3910 62,7 42,7 20,0 27,7 9,9 -13,2 22,1 50,7 56 40,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
207 3911 66,9 35,9 31,0 2,4 6,2 6,8 28,8 33,1 1798 41,0 0 0 0 1 1 1 1 1 
208 3945 90,0 72,7 17,3 29,1 0,3 12,7 22,4 15,9 35 46,5 1 0 0 1 0 0 1 0 
209 3951 31,7 25,5 6,2 16,1 11,7 0,4 15,7 52,6 274 38,0 0 1 0 1 0 0 0 0 
210 3952 68,4 54,6 13,8 10,2 2,0 37,5 15,2 17,7 93 46,5 1 0 0 0 0 0 1 1 
211 3977 82,8 50,2 32,5 48,0 4,1 36,9 162,9 41,3 570 22,5 0 0 0 1 1 0 0 0 
212 4001 91,6 30,8 60,8 42,5 1,0 -13,6 125,7 8,2 55 40,3 0 0 0 0 0 0 0 1 
213 4007 84,6 13,5 71,1 33,9 10,4 -60,4 84,5 74,5 828 68,8 0 0 0 0 0 0 0 1 
214 4020 36,4 6,7 29,7 31,3 12,2 7,0 182,0 81,0 1467 22,5 0 0 1 1 0 0 0 0 

Obs.: O número “9999” siginifica dado perdido (missing). 
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ANEXO C 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA ANOVA RELATIVA AOS CLUSTERS DE 
FIRMAS EM GERAL (0) E DE FIRMAS DESCAPITALIZADAS COM ALTO 

ENDIVIDAMENTO (1) 
 

Descriptives

227 19,536 13,278 ,881 17,799 21,272 ,0 68,8

46 ,122 ,585 9,E-02 -5,E-02 ,296 ,0 3,2

273 16,264 14,126 ,855 14,581 17,948 ,0 68,8

227 49,574 19,039 1,264 47,084 52,065 7,1 98,3

46 78,547 10,415 1,536 75,454 81,640 61,1 106

273 54,456 20,909 1,265 51,965 56,948 7,1 106

0

1

T

o0

1

T

o

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento geral (%)

N Mean

Std.

Deviati

on

Std.

Error

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence

Interval for Mean Mini

mu

m

Maxi

mu

m

 

ANOVA

14415,872 1 14415,872 98,003 ,000

39862,965 271 147,096

54278,837 272

32106,839 1 32106,839 100,24 ,000

86804,722 271 320,313

118911,6 272

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento geral (%)

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

 
 
 

Descriptives

124 27,45 9,837 ,883 25,698 29,20 11,8 68,8

147 7,053 9,746 ,804 5,464 8,642 ,0 50,8

271 16,38 14,109 ,857 14,697 18,07 ,0 68,8

124 25,85 12,815 1,151 23,576 28,13 3,8 60,3

143 33,33 16,212 1,356 30,654 36,01 4,4 80,1

267 29,86 15,173 ,929 28,032 31,69 3,8 80,1

0

1

T

o0

1

T

o

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento de

curto prazo (%)

N Mean

Std.

Deviati

on

Std.

Error

Lower

Bound

Uppe

r

Boun

d

95%

Confidence

Interval for Mean

Mini

mum

Maxi

mu

m
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ANOVA

27975,859 1 27975,859 292,0 ,000

25770,006 269 95,799

53745,865 270

3716,241 1 3716,241 17,120 ,000

57524,013 265 217,072

61240,254 266

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento de

curto prazo (%)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

Descriptives

133 27,628 10,032 ,870 25,907 29,349 15,7 68,8

139 5,992 9,015 ,765 4,480 7,504 ,0 42,5

272 16,571 14,416 ,874 14,850 18,292 ,0 68,8

133 15,761 11,040 ,957 13,867 17,654 ,2 41,4

139 30,766 18,054 1,531 27,738 33,794 ,4 71,8

272 23,429 16,788 1,018 21,425 25,433 ,2 71,8

0

1

T

o0

1

T

o

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento de

longo prazo (%)

N Mean

Std.

Deviat

ion

Std.

Error

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence

Interval for Mean Mini

mu

m

Maxim

um

 
 

ANOVA

31815,477 1 31815,477 350,6 ,000

24501,245 270 90,745

56316,722 271

15303,844 1 15303,844 67,660 ,000

61070,891 270 226,188

76374,735 271

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Endividamento de

longo prazo (%)

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.
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ANEXO D 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA PRIMEIRA REGRESSÃO LINEAR - EG 

Descriptive Statistics

51,743 19,269 184

22,512 12,039 184

1,859 1,091 184

3,760 1,107 184

43,501 21,186 184

5,960 1,168 184

,20 ,40 184

,28 ,45 184

5,98E-02 ,24 184

,71 ,45 184

,29 ,45 184

1,63E-02 ,13 184

Endividamento geral (%)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN LU

LN RI

Grau de imobilização do

ativo (%)

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EG

Mean Std. Deviation N

 
 

Model Summarye

,456a ,208 ,204 17,193

,494b ,244 ,235 16,849

,534c ,285 ,273 16,432

,566d ,321 ,306 16,057 1,946

Model
1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RIb. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RI, Grau de imobilização do ativo

(%)

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RI, Grau de imobilização do ativo

(%), LN TA

d. 

Dependent Variable: Endividamento geral (%)e. 
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ANOVAe

14151,203 1 14151,203 47,874 ,000a

53798,240 182 295,595

67949,444 183

16567,547 2 8283,773 29,181 ,000b

51381,897 181 283,878

67949,444 183

19345,206 3 6448,402 23,881 ,000c

48604,238 180 270,024

67949,444 183

21800,910 4 5450,227 21,140 ,000d

46148,534 179 257,813

67949,444 183

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RIb. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RI, Grau de imobilização do ativo (%)c. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN RI, Grau de imobilização do ativo (%), LN TAd. 

Dependent Variable: Endividamento geral (%)e. 

 
 

Coefficientsa

66,730 2,510 26,589 ,000

-8,061 1,165 -,456 -6,919 ,000 1,000 1,000

51,127 5,886 8,686 ,000

-6,781 1,223 -,384 -5,544 ,000 ,871 1,148

3,516 1,205 ,202 2,918 ,004 ,871 1,148

52,200 5,751 9,077 ,000

-4,894 1,330 -,277 -3,680 ,000 ,701 1,427

4,690 1,231 ,269 3,809 ,000 ,794 1,259

-,207 ,064 -,227 -3,207 ,002 ,791 1,264

38,830 7,095 5,473 ,000

-6,755 1,433 -,382 -4,715 ,000 ,577 1,734

3,637 1,250 ,209 2,908 ,004 ,735 1,360

-,263 ,066 -,289 -4,012 ,000 ,730 1,370

3,900 1,264 ,236 3,086 ,002 ,647 1,546

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

LN RI

(Constant)

LN LU

LN RI

Grau de

imobilização do

ativo (%)

(Constant)

LN LU

LN RI

Grau de

imobilização do

ativo (%)

LN TA

Model
1

2

3

4

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardize

d

Coeffic

ients

t Sig.

Tolera

nce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento geral (%)a. 

 



 301

ANEXO E 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR FINAL - EG 

 
 

Descriptive Statistics

52,082 19,265 188

22,539 11,989 188

1,805 1,152 188

5,948 1,165 188

,20 ,40 188

,28 ,45 188

5,85E-02 ,24 188

,71 ,46 188

,29 ,45 188

1,60E-02 ,13 188

Endividamento geral (%)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN LU

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EG

Mean Std. Deviation N

 
 

Model Summarye

,454a ,206 ,202 17,208

,489b ,239 ,230 16,901

,522c ,272 ,260 16,567

,545d ,297 ,282 16,326 1,864

Model
1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TAb. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TA, Alíquota dos tributos sobre o

lucro (%)

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TA, Alíquota dos tributos sobre o

lucro (%), Variável dummy do grupo anômalo EG

d. 

Dependent Variable: Endividamento geral (%)e. 
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ANOVAe

14327,088 1 14327,088 48,383 ,000a

55078,350 186 296,120

69405,439 187

16563,091 2 8281,546 28,994 ,000b

52842,347 185 285,634

69405,439 187

18902,862 3 6300,954 22,957 ,000c

50502,577 184 274,471

69405,439 187

20627,549 4 5156,887 19,347 ,000d

48777,890 183 266,546

69405,439 187

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TAb. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TA, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)c. 

Predictors: (Constant), LN LU, LN TA, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%),

Variável dummy do grupo anômalo EG

d. 

Dependent Variable: Endividamento geral (%)e. 
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Coefficientsa

65,799 2,337 28,149 ,000

-7,599 1,092 -,454 -6,956 ,000 1,000 1,000

48,757 6,509 7,490 ,000

-9,124 1,204 -,546 -7,581 ,000 ,795 1,258

3,328 1,190 ,201 2,798 ,006 ,795 1,258

39,588 7,112 5,567 ,000

-8,870 1,183 -,530 -7,498 ,000 ,790 1,265

3,660 1,172 ,221 3,124 ,002 ,787 1,270

,299 ,102 ,186 2,920 ,004 ,974 1,027

40,022 7,010 5,709 ,000

-8,583 1,171 -,513 -7,329 ,000 ,783 1,277

3,223 1,167 ,195 2,761 ,006 ,770 1,298

,354 ,103 ,220 3,432 ,001 ,931 1,075

25,065 9,854 ,163 2,544 ,012 ,930 1,075

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

LN TA

(Constant)

LN LU

LN TA

Alíquota dos

tributos sobre

o lucro (%)

(Constant)

LN LU

LN TA

Alíquota dos

tributos sobre

o lucro (%)

Variável

dummy do

grupo

anômalo EG

Model
1

2

3

4

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardiz

ed

Coeffi

cient

s

t Sig.

Tolera

nce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento geral (%)a. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Endividamento geral (%)
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(Gráfico da distribuição dos resíduos da regressão) 
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ANEXO F 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR SEM A VARIÁVEL 
DUMMY (DEG) - EG  

 

Coefficientsa

65,799 2,337 28,149 ,000

-7,599 1,092 -,454 -6,956 ,000 1,000 1,000

48,757 6,509 7,490 ,000

-9,124 1,204 -,546 -7,581 ,000 ,795 1,258

3,328 1,190 ,201 2,798 ,006 ,795 1,258

39,588 7,112 5,567 ,000

-8,870 1,183 -,530 -7,498 ,000 ,790 1,265

3,660 1,172 ,221 3,124 ,002 ,787 1,270

,299 ,102 ,186 2,920 ,004 ,974 1,027

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

LN TA

(Constant)

LN LU

LN TA

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Model
1

2

3

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stan

dard

ized

Coef

ficie

nts

t Sig.

Toleran

ce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento geral (%)a. 
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ANEXO G 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA 1a. REGRESSÃO LINEAR - EC 

 

Descriptive Statistics

30,562 15,351 181

1,876 1,072 181

3,776 1,108 181

5,966 1,163 181

,19 ,40 181

,28 ,45 181

6,08E-02 ,24 181

,71 ,45 181

,29 ,46 181

,38 ,49 181

22,384 12,068 181

44,087 20,847 181

Endividamento de curto

prazo (%)

LN LU

LN RI

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Grau de imobilização do

ativo (%)

Mean Std. Deviation N
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Model Summaryg

,543a ,295 ,291 12,929

,656b ,430 ,424 11,655

,692c ,479 ,470 11,177

,755d ,569 ,560 10,187

,762e ,580 ,568 10,085

,769f ,591 ,577 9,986 1,833

Model
1

2

3

4

5

6

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%)b. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%),

Variável dummy do grupo anômalo EC

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%),

Variável dummy do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre

o lucro (%)

d. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%),

Variável dummy do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre

o lucro (%), Variável dummy do controle

e. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%),

Variável dummy do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre o

lucro (%), Variável dummy do controle, Variável dummy do setor

f. 

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)g. 
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ANOVAg

12496,401 1 12496,401 74,759 ,000a

29921,032 179 167,157

42417,433 180

18238,339 2 9119,169 67,133 ,000b

24179,094 178 135,838

42417,433 180

20303,871 3 6767,957 54,172 ,000c

22113,562 177 124,935

42417,433 180

24152,857 4 6038,214 58,185 ,000d

18264,576 176 103,776

42417,433 180

24619,672 5 4923,934 48,416 ,000e

17797,761 175 101,701

42417,433 180

25064,383 6 4177,397 41,887 ,000f

17353,050 174 99,730

42417,433 180

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%)b. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%), Variável dummy

do grupo anômalo EC

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%), Variável dummy

do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)

d. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%), Variável dummy

do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), Variável dummy do

controle

e. 

Predictors: (Constant), LN LU, Grau de imobilização do ativo (%), Variável dummy

do grupo anômalo EC, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), Variável dummy do

controle, Variável dummy do setor

f. 

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)g. 
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Coefficientsa

45,144 1,941 23,257 ,000

-7,774 ,899 -,543 -8,646 ,000 1,000 1,000

54,130 2,230 24,275 ,000

-5,739 ,869 -,401 -6,604 ,000 ,870 1,149

-,290 ,045 -,394 -6,502 ,000 ,870 1,149

50,238 2,343 21,442 ,000

-5,051 ,850 -,353 -5,940 ,000 ,836 1,197

-,293 ,043 -,398 -6,836 ,000 ,870 1,149

7,111 1,749 ,226 4,066 ,000 ,957 1,045

30,262 3,914 7,732 ,000

-3,823 ,801 -,267 -4,774 ,000 ,783 1,278

-,234 ,040 -,317 -5,803 ,000 ,819 1,221

15,693 2,127 ,498 7,376 ,000 ,537 1,862

,526 ,086 ,414 6,090 ,000 ,530 1,888

29,758 3,882 7,666 ,000

-3,848 ,793 -,269 -4,853 ,000 ,783 1,278

-,246 ,040 -,334 -6,111 ,000 ,802 1,247

15,984 2,110 ,507 7,574 ,000 ,535 1,870

,526 ,086 ,413 6,142 ,000 ,530 1,888

3,661 1,709 ,107 2,142 ,034 ,962 1,039

25,757 4,286 6,010 ,000

-3,245 ,835 -,227 -3,885 ,000 ,691 1,447

-,218 ,042 -,296 -5,198 ,000 ,723 1,383

15,805 2,092 ,501 7,556 ,000 ,534 1,873

,552 ,086 ,434 6,445 ,000 ,518 1,929

4,308 1,720 ,126 2,505 ,013 ,932 1,073

4,862 2,302 ,125 2,112 ,036 ,666 1,501

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

Variável dummy do

grupo anômalo EC

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

Variável dummy do

grupo anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

Variável dummy do

grupo anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Variável dummy do

controle

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

Variável dummy do

grupo anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Variável dummy do

controle

Variável dummy do setor

Model
1

2

3

4

5

6

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Sig.

Toler

ance VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)a. 
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ANEXO H 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR FINAL - EC 

 
 

Descriptive Statistics

30,562 15,351 181

1,876 1,072 181

3,776 1,108 181

5,966 1,163 181

,19 ,40 181

,28 ,45 181

6,08E-02 ,24 181

,71 ,45 181

,29 ,46 181

,38 ,49 181

22,384 12,068 181

Endividamento de curto

prazo (%)

LN LU

LN RI

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Mean Std. Deviation N

 
 

Model Summarye

,543a ,295 ,291 12,929

,584b ,341 ,334 12,531

,698c ,487 ,478 11,088

,719d ,517 ,506 10,789 1,836

Model
1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo

EC

b. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo

EC, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo

EC, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), Variável dummy do

setor

d. 

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)e. 

 
 



 311

ANOVAe

12496,401 1 12496,401 74,759 ,000a

29921,032 179 167,157

42417,433 180

14465,029 2 7232,515 46,056 ,000b

27952,404 178 157,036

42417,433 180

20658,120 3 6886,040 56,014 ,000c

21759,313 177 122,934

42417,433 180

21931,624 4 5482,906 47,105 ,000d

20485,809 176 116,397

42417,433 180

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN LUa. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo ECb. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo EC, Alíquota dos

tributos sobre o lucro (%)

c. 

Predictors: (Constant), LN LU, Variável dummy do grupo anômalo EC, Alíquota dos

tributos sobre o lucro (%), Variável dummy do setor

d. 

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)e. 

 
 



 312

Coefficientsa

45,144 1,941 23,257 ,000

-7,774 ,899 -,543 -8,646 ,000 1,000 1,000

41,270 2,176 18,962 ,000

-7,120 ,891 -,497 -7,992 ,000 ,957 1,045

6,941 1,960 ,220 3,541 ,001 ,957 1,045

18,922 3,691 5,127 ,000

-5,092 ,838 -,356 -6,074 ,000 ,846 1,182

17,546 2,289 ,557 7,664 ,000 ,549 1,820

,648 ,091 ,509 7,098 ,000 ,563 1,777

15,070 3,775 3,991 ,000

-3,883 ,894 -,271 -4,344 ,000 ,704 1,419

16,810 2,239 ,533 7,509 ,000 ,544 1,838

,665 ,089 ,523 7,477 ,000 ,561 1,783

7,631 2,307 ,197 3,308 ,001 ,775 1,291

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

Variável dummy do

grupo anômalo EC

(Constant)

LN LU

Variável dummy do

grupo anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

(Constant)

LN LU

Variável dummy do

grupo anômalo EC

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Variável dummy do setor

Model
1

2

3

4

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Sig.

Tolera

nce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)a. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)
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(Gráfico da distribuição dos resíduos da regressão) 
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ANEXO I 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR SEM A VARIÁVEL 
DUMMY (DEC) - EC 

 

Coefficientsa

45,144 1,941 23,257 ,000

-7,774 ,899 -,543 -8,646 ,000 1,000 1,000

54,130 2,230 24,275 ,000

-5,739 ,869 -,401 -6,604 ,000 ,870 1,149

-,290 ,045 -,394 -6,502 ,000 ,870 1,149

(Constant)

LN LU

(Constant)

LN LU

Grau de imobilização

do ativo (%)

Model
1

2

B

Std.

Error

Unstandardize

d Coefficients

Beta

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Sig.

Toler

ance VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de curto prazo (%)a. 
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ANEXO J 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA 1a. REGRESSÃO LINEAR - EL 

 

Descriptive Statistics

20,252 14,383 185

22,754 12,447 185

1,857 1,088 185

3,777 1,128 185

43,358 21,218 185

5,956 1,166 185

,20 ,40 185

,28 ,45 185

5,95E-02 ,24 185

,71 ,45 185

,29 ,45 185

,34 ,47 185

Endividamento de longo

prazo (%)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN LU

LN RI

Grau de imobilização do

ativo (%)

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EL

Mean Std. Deviation N

 
 

Model Summarye

,401a ,161 ,156 13,213

,564b ,318 ,310 11,945

,598c ,358 ,347 11,620

,637d ,406 ,393 11,204 1,931

Model
1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LN RIa. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo

EL

b. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo

EL, LN TA

c. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo

EL, LN TA, Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)

d. 

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)e. 
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ANOVAe

6118,588 1 6118,588 35,049 ,000a

31946,362 183 174,570

38064,950 184

12098,496 2 6049,248 42,399 ,000b

25966,455 182 142,673

38064,950 184

13626,567 3 4542,189 33,641 ,000c

24438,384 181 135,019

38064,950 184

15468,187 4 3867,047 30,804 ,000d

22596,763 180 125,538

38064,950 184

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LN RIa. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo ELb. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo EL, LN TAc. 

Predictors: (Constant), LN RI, Variável dummy do grupo anômalo EL, LN TA,

Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)

d. 

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)e. 

 
 

Coefficientsa

,940 3,404 ,276 ,783

5,113 ,864 ,401 5,920 ,000 1,000 1,000

-3,263 3,145 -1,038 ,301

5,157 ,781 ,404 6,605 ,000 1,000 1,000

12,045 1,860 ,396 6,474 ,000 1,000 1,000

-16,773 5,048 -3,322 ,001

4,841 ,765 ,380 6,326 ,000 ,985 1,015

10,973 1,838 ,361 5,971 ,000 ,970 1,031

2,529 ,752 ,205 3,364 ,001 ,956 1,046

-23,965 5,217 -4,593 ,000

3,612 ,805 ,283 4,489 ,000 ,828 1,207

16,387 2,267 ,539 7,229 ,000 ,593 1,687

2,875 ,730 ,233 3,936 ,000 ,941 1,062

,350 ,091 ,303 3,830 ,000 ,528 1,893

(Constant)

LN RI

(Constant)

LN RI

Variável dummy do

grupo anômalo EL

(Constant)

LN RI

Variável dummy do

grupo anômalo EL

LN TA

(Constant)

LN RI

Variável dummy do

grupo anômalo EL

LN TA

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

Model
1

2

3

4

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardize

d

Coeffi

cients

t Sig.

Tolera

nce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)a. 
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ANEXO K 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR FINAL - EL 

 

Descriptive Statistics

20,542 14,544 189

22,775 12,390 189

1,803 1,149 189

43,523 21,143 189

5,945 1,163 189

,20 ,40 189

,28 ,45 189

5,82E-02 ,23 189

,71 ,46 189

,29 ,45 189

,34 ,47 189

Endividamento de longo

prazo (%)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

LN TA

Variável dummy do setor

Variável dummy do

controle

Dummy controle estatal

nacional

Variável dummy do grupo

Variável dummy de

negocios na bolsa

Variável dummy do grupo

anômalo EL

Mean Std. Deviation N

 
 

Model Summaryf

,410a ,168 ,164 13,302

,533b ,284 ,276 12,374

,592c ,350 ,340 11,819

,611d ,373 ,359 11,642

,631e ,398 ,382 11,435 1,878

Model
1

2

3

4

5

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo ELa. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL,

Alíquota dos tributos sobre o lucro (%)

b. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL,

Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), LN TA

c. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL,

Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), LN TA, LN LU

d. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL,

Alíquota dos tributos sobre o lucro (%), LN TA, LN LU, Grau de

imobilização do ativo (%)

e. 

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)f. 
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ANOVAf

6679,798 1 6679,798 37,753 ,000a

33086,316 187 176,932

39766,114 188

11288,358 2 5644,179 36,864 ,000b

28477,756 186 153,106

39766,114 188

13924,027 3 4641,342 33,227 ,000c

25842,087 185 139,687

39766,114 188

14829,308 4 3707,327 27,355 ,000d

24936,806 184 135,526

39766,114 188

15835,569 5 3167,114 24,219 ,000e

23930,545 183 130,768

39766,114 188

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

5

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo ELa. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL, Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

b. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL, Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%), LN TA

c. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL, Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%), LN TA, LN LU

d. 

Predictors: (Constant), Variável dummy do grupo anômalo EL, Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%), LN TA, LN LU, Grau de imobilização do ativo (%)

e. 

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)f. 
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Coefficientsa

16,288 1,190 13,691 ,000

12,562 2,045 ,410 6,144 ,000 1,000 1,000

2,331 2,774 ,840 ,402

20,307 2,369 ,663 8,574 ,000 ,645 1,551

,498 ,091 ,424 5,486 ,000 ,645 1,551

-17,233 5,226 -3,298 ,001

19,193 2,277 ,626 8,430 ,000 ,637 1,571

,518 ,087 ,441 5,970 ,000 ,643 1,555

3,276 ,754 ,262 4,344 ,000 ,965 1,036

-18,452 5,169 -3,570 ,000

18,852 2,247 ,615 8,391 ,000 ,634 1,576

,497 ,086 ,424 5,795 ,000 ,637 1,569

4,232 ,830 ,338 5,100 ,000 ,774 1,293

-2,152 ,833 -,170 -2,585 ,011 ,788 1,270

-18,808 5,079 -3,703 ,000

18,249 2,217 ,595 8,230 ,000 ,628 1,592

,521 ,085 ,444 6,147 ,000 ,631 1,585

3,410 ,868 ,273 3,931 ,000 ,683 1,464

-2,507 ,828 -,198 -3,028 ,003 ,769 1,301

,128 ,046 ,186 2,774 ,006 ,735 1,361

(Constant)

Variável dummy do

grupo anômalo EL

(Constant)

Variável dummy do

grupo anômalo EL

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

(Constant)

Variável dummy do

grupo anômalo EL

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN TA

(Constant)

Variável dummy do

grupo anômalo EL

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN TA

LN LU

(Constant)

Variável dummy do

grupo anômalo EL

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN TA

LN LU

Grau de imobilização

do ativo (%)

Model
1

2

3

4

5

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stan

dardi

zed

Coeff

icient

s

t Sig.

Toler

ance VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)a. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

E
x
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te
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,50
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0,00

 
 

(Gráfico da distribuição dos resíduos da regressão)
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ANEXO L 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR SEM A VARIÁVEL 

DUMMY (DEL) - EL 

 

Coefficientsa

-2,345 5,270 -,445 ,657

3,850 ,870 ,308 4,425 ,000 1,000 1,000

-4,603 5,250 -,877 ,382

5,027 ,960 ,402 5,236 ,000 ,794 1,259

-2,627 ,972 -,208 -2,703 ,008 ,794 1,259

-4,087 5,156 -,793 ,429

3,979 1,012 ,318 3,931 ,000 ,689 1,452

-3,064 ,966 -,242 -3,171 ,002 ,774 1,292

,149 ,053 ,217 2,837 ,005 ,770 1,298

,644 5,606 ,115 ,909

3,766 1,009 ,301 3,733 ,000 ,681 1,468

-3,615 ,995 -,286 -3,634 ,000 ,718 1,392

,119 ,054 ,173 2,191 ,030 ,713 1,403

-5,844 2,842 -,160 -2,056 ,041 ,734 1,363

(Constant)

LN TA

(Constant)

LN TA

LN LU

(Constant)

LN TA

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

(Constant)

LN TA

LN LU

Grau de imobilização do

ativo (%)

Variável dummy do setor

Model
1

2

3

4

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stand

ardiz

ed

Coeffi

cient

s

t Sig.

Tolera

nce VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)a. 
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ANEXO M 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO (SPSS) DA REGRESSÃO LINEAR DO CLUSTER DE 
FIRMAS DESCAPITALIZADAS – EL 

 

Coefficientsa,b

15,741 2,803 5,615 ,000

1,050 ,178 ,599 5,891 ,000 1,000 1,000

-5,055 9,341 -,541 ,590

1,038 ,172 ,592 6,025 ,000 ,999 1,001

3,360 1,444 ,229 2,326 ,023 ,999 1,001

-7,034 9,026 -,779 ,439

1,024 ,166 ,584 6,172 ,000 ,998 1,002

4,947 1,536 ,337 3,220 ,002 ,818 1,223

-4,019 1,658 -,253 -2,424 ,018 ,818 1,222

(Constant)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

(Constant)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN TA

(Constant)

Alíquota dos tributos

sobre o lucro (%)

LN TA

LN LU

Model
1

2

3

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Stan

dardi

zed

Coeff

icient

s

t Sig.

Toler

ance VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Endividamento de longo prazo (%)a. 

Selecting only cases for which Variável dummy do grupo anômalo EL =  1b. 

 
 
 


