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RESUMO 

O IAS 37/CPC 25 ao reconfigurar a classificação das contingências entre provável, 

possível e remota, estabeleceu novas formas de mensuração e evidenciação nas 

demonstrações contábeis. O presente trabalho buscou comparar o nível de disclosure das 

contingências, suas características e o gerenciamento de resultados tributário (cálculo da 

proxy Effective Tax Rate -ETR) entre do Brasil e da Alemanha. Foram estudadas 115 

empresas brasileiras não financeiras listadas na Bolsa de Valores (B3) e 105 empresas 

alemãs listadas nas Bolsa de Valores de Frankfurt e Hamburg entre o período de 2016 a 

2018. Observou-se que o Brasil possui menor adesão às exigências do IAS 37/CPC 25 e 

maior concentração de passivos contingentes do que provisões. Como diversos estudos 

publicados, as contingências tributárias são as que predominam no Brasil, enquanto na 

Alemanha, são as classificadas como Outras (garantias, reestruturação, reembolso, etc). 

Na reclassificação das contingências tributárias de prováveis para possíveis, 4,8% das 

empresas alemãs teriam impacto sobre 100% do LAIR contra 43,6% das empresas 

brasileiras. Em relação ao gerenciamento tributário, os dois países apresentam alíquotas 

praticadas menores que as nominais, entretanto, as empresas brasileiras apresentam 

alíquotas relativamente menores, o que indica maior agressividade. Observou-se que 

empresas de maior porte e/ou menor endividamento tendem a evidenciar melhor as 

contingências de acordo com o IAS 37 e empresas de menor porte tendem a apresentar 

mais contingências tributárias em relação ao seu ativo. Quanto a relação do nível de 

evidenciação e grau de contingências tributárias com a proxy ETR, através da regressão 

de dados em painel, não foram encontrados resultados com significância estatística para 

traçar o comportamento das empresas que praticam gerenciamento de resultados. 

Palavras-chave: Disclosure, provisões, passivos contingentes, contingências tributárias, 

gerenciamento de resultados tributário. 
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ABSTRACT 

IAS 37 / CPC 25, when reconfigured the classification of contingencies between 

probable, possible and remote, established new forms of measurement and disclosure in 

the financial statements. The present study sought to compare the level of disclosure of 

contingencies, their characteristics and the management of tax results (calculation of the 

Effective Tax Rate -ETR proxy) between Brazil and Germany. 115 Brazilian non-

financial companies listed on the Stock Exchange (B3) and 105 German companies listed 

on the Frankfurt and Hamburg Stock Exchange between the period 2016 to 2018 were 

studied. It was observed that Brazil has less adherence to the requirements of IAS 37 / 

CPC 25 and greater concentration of contingent liabilities than provisions. Like several 

published studies, tax contingencies are those that predominate in Brazil, while in 

Germany, they are classified as Others (guarantees, restructuring, reimbursement, etc.). 

In the reclassification of tax contingencies from probable to possible, 4.8% of German 

companies would have an impact on 100% of LAIR against 43.6% of Brazilian 

companies. Regarding tax management, the two countries have lower rates than the 

nominal rates, however, Brazilian companies have relatively lower rates, which indicates 

greater aggressiveness. It was observed that larger companies and / or less indebtedness 

tend to show better the contingencies in accordance with IAS 37 and smaller companies 

tend to present more tax contingencies in relation to their assets. Regarding the 

relationship between the level of disclosure and the degree of tax contingencies with the 

ETR proxy, through the regression of panel data, no statistically significant results were 

found to trace the behavior of companies that practice earnings management. 

Keywords: Disclosure, provisions, contingent liabilities, tax contingencies, tax earnings 

management. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Contabilidade é uma ciência social aplicada que permite interpretar e registrar 

os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, cujos objetivos são evidenciar a 

situação econômico-financeira da organização em um determinado período, e possibilitar 

avaliações dos riscos e estimativas de fluxos de caixa futuros pelos agentes envolvidos 

(AMORIN, LIMA e MURCIA, 2012). O disclosure ou evidenciação possui como 

premissas a redução na assimetria de informações, mitigação das incertezas e 

fortalecimento do mercado de capitais. Por se tratar de ciência humana, as demonstrações 

contábeis são permeadas de julgamentos e de valores pessoais e culturais, o que 

proporciona variações na interpretação de uma mesma informação entre os indivíduos. 

O advento da convergência internacional contábil em 2010, através da adoção das 

IFRS (International Financial Reporting Standards), teve como propósito a convergência 

internacional das normas contábeis praticadas, através da adoção de parâmetros comuns, 

aceitos internacionalmente e, ainda, aprimorar a transparência e a interpretação de 

informações entre investidores nacionais e estrangeiros.  

O CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, proveniente 

da IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets), instituiu novos 

fundamentos de apuração e estimação das provisões e das contingências nas 

demonstrações contábeis, com o objetivo de propiciar a adequada classificação, 

mensuração e evidenciação. A evidenciação das contingências proporciona a todos os 

usuários uma maior transparência para tomada de decisões, ao indicar a natureza e os 

valores envolvidos dos eventos passados que poderão interferir no fluxo de caixa futuro 

e que ainda não constam no Balanço Patrimonial. 

As provisões e os passivos contingentes, por serem obrigações que resultam de 

eventos passados e que dependem de acontecimentos futuros para mensuração de seus 

impactos financeiros, são apontados como um dos elementos de maior complexidade e 

atenção na Contabilidade, pois dependem do julgamento dos profissionais envolvidos na 

divulgação das informações. Os profissionais envolvidos deparam-se com grandes 

desafios de analisar fatos geradores passados, estipular prazos e mensurar valores que 

impactarão o patrimônio da empresa (FARIAS, 2006). Tal subjetividade, que gera 

distintos julgamentos, abre margem para a utilização do gerenciamento de resultados 

pelos administradores, a fim de apresentar retornos maiores que os efetivamente 
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realizados através da atenuação de perdas contingentes ou elevação no risco nas 

provisões. 

Estudos como o de Baldoino e Borba (2015) apontam que os passivos 

contingentes tributários são mais recorrentes em países da América Latina do que as 

demais categorias (ambiental, cível, trabalhista e garantias), e que o Brasil é o país que 

mais se destacou na evidenciação de contingências.  

Essas observações reforçam a existência da grande complexidade tributária 

brasileira, que é uma das principais pautas de discussão ano após ano. A partir da reforma 

tributária de 1964, a tributação sobre o Produto Interno Bruto (PIB) saltou de 16% para 

24,6% em 1969 e após a promulgação da Constituição de 1988, esse percentual aumentou 

de 23,4% para 33,08% em 2019 (IBGE, 2012; FGV, 2020). 

Gobetti e Orair (2015) afirmam que, ao contrário dos países desenvolvidos, a 

carga tributária brasileira é concentrada em tributos indiretos e regressivos e que o Brasil 

é um dos poucos países que isentam o Imposto de Renda sobre dividendos distribuídos 

aos acionistas pessoas físicas e reduziu significativamente o Imposto de Renda de Pessoas 

Jurídicas (IRPJ) com a dedução do cálculo dos Juros sobre Capital Próprio (JSCP). 

Diversos estudiosos defendem a necessidade de equilíbrio na arrecadação 

tributária para o estabelecimento do bem-estar social e econômico. Rezende (2001), por 

exemplo, aponta dois princípios pertencentes a teoria tributária: a neutralidade, em que o 

Estado não deve interferir na tomada de decisões dos agentes econômicos, e a equidade, 

em que todos devem arcar com os custos dentro de sua capacidade de pagamento. A alta 

carga tributária implica em uma ineficiência dos agentes econômicos, ao afetar 

negativamente o retorno financeiro e reduzir a competitividade internacional, o que, por 

sua vez, gera efeitos adversos, como desinvestimento e estagnação econômica 

(HANLON; HEITZMAN, 2010). 

Com a finalidade de elevar o valor da empresa e trazer maior retorno aos 

acionistas, as empresas adotam a prática do gerenciamento de resultados (earnings 

management) tributário, que se trata de uso de manobras, aproveitando espaços de 

julgamento na legislação e normas contábeis, para gerar o menor recolhimento tributos 

possível (FORMIGONI et al., 2009). 
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1.1 Questão de Pesquisa  

Ao analisar a evidenciação dos passivos contingentes tributários das empresas de 

capital aberto brasileiras e alemãs, esta pesquisa buscará responder a seguinte questão:  

Qual é o comportamento das empresas brasileiras listadas na B3 em relação às 

empresas alemãs listas na Bolsa de Valores de Frankfurt e de Hamburg no que tange à 

evidenciação das contingências e gerenciamento de resultados tributário, no período de 

2016 a 2018? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Geral  

O objetivo deste estudo é comparar o nível de evidenciação das provisões e 

passivos contingentes e o gerenciamento de resultados tributário entre as empresas 

brasileiras e alemãs, e avaliar os possíveis impactos da reconfiguração das contingências 

passivas nos resultados das empresas. 

 

1.2.2 Específicos  

Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram delineados: 

a) Levantar o disclosure das provisões e dos passivos contingentes divulgados 

pelas empresas brasileiras e alemãs em Notas Explicativas;  

b) Calcular os efeitos sobre o lucro e o patrimônio líquido das empresas a partir 

da reconfiguração de passivos contingentes classificados como possíveis;  

c) Levantar e calcular a proxy Effective Tax Rate - ETR das amostras selecionadas 

e comparar com as alíquotas nominais de cada país; 

d) Comparar o nível de evidenciação e o gerenciamento de resultados tributário 

das empresas brasileiras com as empresas alemãs; 

e) Verificar se há relação entre as variáveis Evidenciação de Contingências,  

Effective Tax Rate (ETR), contingências tributárias, endividamento, tamanho das 

empresas, margem líquida e retorno sobre o patrimônio líquido; 
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f) Analisar a relação entre as Contingências Tributárias com Effective Tax Rate 

(ETR), tamanho das empresas e margem líquida. 

 

1.3 Justificativa  

A divulgação da situação econômica das empresas, por meio das demonstrações 

financeiras, incluindo quadros complementares e notas explicativas, que esclareçam os 

critérios utilizados para mensurá-las e reconhecê-las, é fundamental para dar 

credibilidade às informações geradas pela Contabilidade. Além disso, essas informações 

devem atender às necessidades dos usuários externos, como credores, fornecedores, 

investidores e outros, que dependem dos relatórios contábeis para tomarem decisões sobre 

concessão de crédito, investimentos e outros. A prática de arbitrariedade pelas 

organizações na mensuração do seu resultado ocasiona a distorção dos princípios 

contábeis como transparência, confiabilidade e fidedignidade, o que acarreta assimetria 

de informações, fragilidade nos mercados de capitais e ineficiência na alocação de 

recursos na economia. 

O presente estudo, ao analisar as demonstrações contábeis de 110 empresas 

brasileiras de capital aberto listadas na B3 – Brasil Bolsa Balcão S.A. e de 105 empresas 

alemãs de capital aberto listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt (Börse Frankfurt) e 

Bolsa de Valores de Hamburg, visa comparar o nível de evidenciação dos passivos 

contingentes e o gerenciamento de resultados tributário, em cumprimento às diretrizes 

contidas no IAS 37/CPC 25, com o intuito de estimular o debate entre os agentes e os 

acadêmicos sobre a relevância dessas informações contábeis para a tomada de decisão. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Disclosure 

Murcia et al. (2011) define disclosure como o ato de evidenciar, divulgar, 

disseminar, expor, revelar ou tornar algo público; e no âmbito corporativo, o disclosure 

está relacionado com o conceito de governança corporativa. 

Em 2008, a crise econômica gerada pela insolvência das instituições financeiras 

americanas, tornou o disclosure em um dos itens de maior atenção e transformação na 
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padronização das normas internacionais contábeis e na redução da assimetria de 

informações. 

Através da adoção do Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) em 

2009, surge o CPC 00 R1(2011). Este CPC determina que o disclosure nas demonstrações 

contábeis deve possuir as seguintes características: informações relevantes, transparentes, 

completas, tempestivas, sem julgamento de valores e livre de erros aos usuários. 

Os objetivos estabelecidos pelo Financial Accounting Standards Board-FASB e 

International Accounting Standards Board -IASB são: reduzir a assimetria de 

informações e promover um mercado transparente e seguro aos envolvidos. Os autores 

Baldoino e Borba (2015) defendem: “Os demonstrativos financeiros utilizados por 

investidores e acionistas das empresas que negociam ações em mercados financeiros não 

podem possuir vieses que venham a afetar suas decisões de investimento”. 

Depoers (2000) define como disclosure compulsório todos os itens cuja 

publicação é exigida pelas legislações e regulamentos estatutários e o disclosure 

voluntário toda aquela informação que excede a obrigatoriedade e visa elevar a 

transparência e destacar-se no mercado. 

O disclosure quando vai além da obrigatoriedade exigida pelas normas contábeis 

e abrange informações voluntárias adicionais de qualidade, oferece benefícios à própria 

instituição como maior vantagem competitiva nos mercados de capitais, redução de 

volatilidade de suas ações e mitigação dos riscos envolvidos em investimentos sobre 

ações (MURCIA et al.,2011). Para os stakeholders, o disclosure voluntário promove a 

realização de diferentes inferências sobre o desempenho futuro da companhia e melhor 

clareza para tomada de decisões, que, por sua vez, possibilita menor custo de captação de 

recursos de capital próprio e de terceiros para a instituição (BARROS et al.,2017). 

Além da redução da assimetria informacional, a divulgação de informações, 

demonstra ao mercado o nível de governança praticado e a capacidade de mensuração e 

de mitigação dos riscos da instituição. A eficiência na gestão de riscos, ao identificar 

situações adversas e ao implementar medidas preventivas e mitigadoras, proporciona a 

maximização do valor da firma que, por sua vez, gera maior eficiência na alocação de 

recursos entre os agentes econômicos (SANTOS; COELHO, 2017). 
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Apesar da evidenciação de informações beneficiar não somente os usuários como 

também a própria organização, observa-se certa relutância em declarar informações que 

vão além das obrigatórias. As justificativas utilizadas são de preservação de informações 

estratégicas, de evitar possíveis questionamentos jurídicos e de controle de custos na 

elaboração de divulgação de informações (DANTAS et al.,2005). Outro fator que 

propicia a existência da assimetria informacional é a pressão exercida pelas partes 

interessadas sobre o desempenho dos gestores, que devem entregar resultados 

progressivamente maiores e maximizar o valor da organização (SANTOS; COELHO, 

2017). 

Dye (2001) afirma que são poucas as pesquisas que aprofundam o disclosure a 

ponto de torná-lo em uma teoria. Em contrapartida, defende a existência da Teoria de 

Divulgações Voluntárias, pertencente a Teoria dos Jogos, onde qualquer entidade divulga 

informações que lhe sejam favoráveis e omite informações desfavoráveis. Neste 

raciocínio, o autor exemplifica o caso de uma empresa que destaca o sucesso na redução 

de custos no relatório financeiro e omite o desempenho da receita auferida, este silêncio 

pode ser interpretado como um sinal de fraco desempenho de vendas no período. 

Consoni e Colauto (2016) ao estudarem o comportamento de 66 empresas 

brasileiras listadas na B3 entre 2005 e 2012 - antes e durante o processo de convergência 

das Normas Internacionais de Contabilidade no Brasil -, concluíram que a sua 

implementação impactou positivamente a evidenciação, ao criar uma 

complementariedade entre as divulgações obrigatórias e as voluntárias. Embora a 

divulgação voluntária apresentou-se mais presente em termos de conteúdo, em termos de 

qualidade na divulgação, os autores perceberam informações generalistas com ausência 

de características dos negócios da empresa e eventualmente replicadas sucessivamente 

durante os anos. Desse modo, solicitam prudência sobre a relevância das divulgações 

voluntárias pois os limites da relevância informacional são determinados pelos próprios 

emissores e usuários das informações e não são suficientes para caracterizar o nível de 

transparência e de governança da entidade. 

 

2.2 CPC 25/ IAS 37 – Provisões e Passivos Contingentes  

Aprovado em junho de 2009 e em consonância com as Normas Internacionais de 

Contabilidade IAS 37, o CPC 25 diferencia a provisão do passivo contingente: 
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“(a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa 

ser feita uma estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é 

provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 

seja necessária para liquidar a obrigação; e  

(b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque 

são: (i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade 

tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos 

que incorporam benefícios econômicos, ou (ii) obrigações presentes que não 

satisfazem os critérios de reconhecimento deste Pronunciamento Técnico 

(porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos que 

incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser 

feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação).” 

Costa et al (2017) resume:  

“...as normas fornecem uma divisão das provisões e contingências com base 

em três probabilidades distintas de ocorrerem, a saber: provável, possível e 

remota. Quando a probabilidade puder ser classificada como “provável”, a 

operação deve gerar uma provisão e ser registrada no Balanço Patrimonial da 

companhia, além de constar no resultado do período. No caso de a 

probabilidade ser “possível”, as companhias precisam apenas divulgar a 

natureza e os valores envolvidos na operação, em notas explicativas. Para a 

probabilidade “remota”, nenhuma ação é necessária ser tomada, não havendo 

necessidade de nenhum registro ou divulgação por parte da empresa.” 

O IAS 37 (2002) estabelece que todas as provisões devem ser detalhadas em notas 

explicativas com as seguintes informações:  

1) o valor contábil no início e no final do período;  

2) os valores adicionados aos já existentes ou o valor das novas provisões feitas 

no período; 

3) os montantes utilizados (incorridos e baixados contra a provisão) durante o 

exercício; 

4) as quantias não utilizadas e revertidas no período;  

5) Utilização de taxa de desconto no fluxo de caixa e atualização do valor que 

reflita a passagem do tempo. 

Farias (2004) afirma que os passivos contingentes são um dos elementos contábeis 

mais complexos em termos de reconhecimento e mensuração. Tal afirmação deve-se ao 

fato de que a mensuração de valores e a determinação de prazos de saída de passivos 

contingentes dependem de múltiplas variáveis e demandam esforços na projeção desses 

cenários para uma possível evidenciação e reconhecimento. 
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A avaliação das consequências dos fatos geradores e a exata atribuição de valores 

que impactarão negativamente o patrimônio da entidade são os itens que compõem a 

complexidade dos passivos contingentes (FERREIRA et al., 2014). 

O reconhecimento e a mensuração dos passivos contingentes estão expostos aos 

riscos e as incertezas, o que gera a necessidade de avaliações estatísticas e periódicas para 

o alcance da melhor estimativa de valores e oferta de informações mais fidedignas 

possíveis às partes interessadas. Ainda que haja grande empenho na projeção, utilizando-

se de assessoria jurídica e contábil, a subjetividade gerada pela incerteza do passivo 

contingente permeia na decisão de evidenciar ou não nas demonstrações contábeis. 

Rosa (2014) acrescenta que o julgamento profissional sobre passivos contingentes 

poderá não ser o absolutamente correto, pois existem diferentes entendimentos entre os 

indivíduos, o que resulta em impactos diversos nos demonstrativos contábeis. Tal 

ambiguidade na evidenciação dos passivos contingentes abre margem aos preparadores 

dos relatórios contábeis de gerenciar resultados, como amenizar perdas contingentes para 

evidenciar uma performance acima do efetivamente realizado. 

Ribeiro, Ribeiro e Weffort (2013) ao analisarem a percepção de advogados, 

auditores e juristas sobre a implantação do CPC 25, listaram três fatores que geram 

subjetividades nas demonstrações contábeis: a) a avaliação de probabilidade de ganho ou 

de perda de uma ação judicial e a mensuração do impacto financeiro são variáveis de alta 

complexidade que demandam profissionais com amplo conhecimento na esfera 

administrativa e judiciária; b) morosidade na tramitação dos processos administrativos e 

judiciários: as diversas alternativas de recursos existentes e alterações nas jurisprudências 

ao longo do processo podem provocar o seu encerramento em até 12 anos; c) o fator 

humano pode influenciar na evidenciação e exige além de conhecimento especializado, 

profissionalismo e alinhamento com as práticas de governança corporativa. Afirmam que 

a complexidade da legislação tributária e a morosidade do sistema judiciário brasileiro 

abrem margem para o gerenciamento de resultados, pelo qual empresas, mesmo cientes 

da existência do débito fiscal, ingressam com ações judiciais para procrastinar a saída de 

recursos até o final do processo, em torno de 16 anos. 

Motivados pela subjetividade no julgamento entre provável, possível e remota, 

diversos estudos analisam a existência de desvios de julgamento que podem culminar no 

gerenciamento de resultados (GR). O gerenciamento de resultados é o ato de modificar 
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intencionalmente os resultados contábeis a fim de atender a uma motivação particular em 

prejuízo de outros. Sua prática em si, não é caracterizada como fraude; entretanto, a sua 

aplicação fere os princípios contábeis e prejudica a qualidade das informações, pois os 

gestores tendem a apresentar performances melhores que a real situação econômico-

financeira da empresa, com o intuito de atrair mais investidores e atender as expectativas 

dos acionistas. A adoção do gerenciamento de resultados compromete a qualidade das 

informações contábeis e gera ineficiências alocativas, distribuição de riquezas 

injustificáveis e fragilização no mercado de capitais (MARTINEZ, 2012).  

Além do gerenciamento de resultados com o objetivo de mostrar uma performance 

melhor que a real para o mercado, descrito acima, também é possível gerenciar resultados 

para fins de mostrar uma performance inferior à real para fins de minimizar tributos sobre 

o lucro. 

 

2.3 Passivos Contingentes Tributários 

Na pesquisa realizada de 1999 a 2001, Farias (2004) analisou 50 empresas de 

Química e Petroquímica sediadas no Brasil e listadas na Bolsa de Valores (B3) e concluiu 

que a grande incidência de contingências tributárias se deve à complexidade do sistema 

tributário brasileiro, que origina grande número de ações judiciais com questionamentos 

como:  alíquotas, período de incidência, enquadramento em determinada legislação, entre 

outros. Estes questionamentos causam incertezas na mensuração dos passivos, pois não 

se sabe se o imposto é devido ou não, qual o valor determinado pela justiça e quando se 

dará o desfecho e saída dos recursos do caixa. 

Rosa (2014), ao classificar as contingências tributárias de 311 empresas listadas 

na B3 em 2012, apurou que as empresas listadas possuíam R$ 498 bilhões em processos 

judiciais e deste montante, os processos tributários representaram 69% do total. Tal 

percentual reflete a complexidade excessiva do sistema tributário brasileiro, que 

apresenta frequentes mudanças na legislação, ampla quantidade de obrigações acessórias 

e exigências diversas entre as competências arrecadadoras.  

Ao compararem os passivos contingentes das 50 maiores empresas brasileiras 

listadas na B3 e as 50 maiores empresas australianas listadas na ASX de 2010 a 2015, 

Costa et al. (2017) também observaram que 56% dos passivos contingentes evidenciados 
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pelas empresas brasileiras são de natureza tributária contra 0.08% das empresas 

australianas. Nas empresas australianas as garantias (bancárias para compras de 

determinados ativos de eletricidade, cartas de crédito para importação e para coberturas 

de operações próprias e de controladas) predominam nos passivos contingentes em 98%. 

Baldoino e Borba (2015) analisaram 109 empresas da América Latina, Europa e 

Ásia negociadas na NYSE e constataram que países latinos apresentam predominância de 

passivos contingentes tributários, os países europeus apresentam processos cíveis e os 

países asiáticos tendem a evidenciar mais garantias financeiras. Além disso, concluem 

que o Brasil é um dos países que mais apresentou passivos contingentes, dos quais 67% 

são de origem tributária.  

Ao investigarem as notas explicativas de 234 empresas listadas na B3 entre 2009 

e 2011, Martinez e Sonegheti (2015) concluíram que as contingências tributárias são 

pouco evidenciadas, mesmo quando são significativas a médio prazo, ao impactarem 

negativamente fluxos de caixas futuros. Também defendem que uma alta de impostos não 

necessariamente implica no aumento das contingências, entretanto, eleva a incidência de 

práticas de planejamentos tributários agressivos e abusivos, que por sua vez, ocasiona o 

aumento de autuações fiscais não registradas anteriormente. 

Maragno e Borba (2016) estudaram 364 empresas estrangeiras listadas na Bolsa 

de Nova York - MKT non-US Issuer em 2014 e concluíram que as empresas da América 

Latina lideram em passivos contingentes tributários e trabalhistas. Ainda reforçaram a 

existência de influência do sistema legal (code law ou common law) sobre o nível de 

evidenciação; países que adotam o common law demonstraram níveis de passivos 

contingentes consideravelmente menores dos que adotam o code law, devido à forte 

qualidade de governança e sistema legal desburocratizado. 

Leite (2018) comparou o nível de evidenciação exigido pela IAS 37/CPC 25 de 

98 empresas brasileiras e de 100 empresas francesas e concluiu que o Brasil evidencia 

mais passivos contingentes (78,6%) enquanto a França provisiona mais (86,7%). Das 

empresas francesas que declararam possuir contingências tributárias, foram identificados 

valores substanciais provenientes de ações judiciais brasileiras.  

Magalhães e Ferreira (2018) estudaram a relação entre o gerenciamento tributário 

e a evidenciação de passivos contingentes tributários de 117 empresas listadas na Bolsa 

de Valores B3 entre os anos de 2012 e 2016, e alcançaram resultados similares a de outros 
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estudiosos que afirmam que a prática de planejamento tributário é presente nas empresas 

brasileiras. Também perceberam que as empresas que não gerenciam o resultado para 

redução do lucro tributável frente ao lucro contábil, buscaram evidenciar melhor os itens 

exigidos pelo CPC 25 no que se refere ao contingente tributário. 

Belchior (2011) pesquisou sobre as etapas do reconhecimento de passivos 

contingentes tributários resultantes de autuações da Receita Federal, através de base de 

dados da Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e constatou que a média de 

desfecho das discussões judiciais de cunho fiscal é de 12 anos (média de 4 anos na fase 

amigável e mais de 8 anos na fase judicial). O autor pondera que a complexidade do 

sistema judiciário agrava as incertezas no reconhecimento de provisões e passivos 

contingentes, de modo que a etapa processual é um item que merece atenção antes de 

formação de opinião sobre a postura da entidade em divulgar ou não provisões e/ou 

contingências.  

 

2.4 Tributação no Brasil  

Uma forma de medir a efetividade do Estado e comparar entre os demais países é 

utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido no início da década 

de 1990 para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) pelo 

conselheiro especial Mahbub ul Haq e que mede o desenvolvimento humano a partir de 

três parâmetros: escolaridade, longevidade e renda per capita. 

O Brasil é um país em desenvolvimento que possui uma carga tributária 

relativamente elevada para padrões internacionais, tendo alcançado 33,08% do PIB em 

2019, próxima à média verificada nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, de 32,3% do PIB (OCDE, 2020). 

O estudo do Banco Mundial de “Doing Business 2020”, publicado em 2019, 

comparou o ambiente de negócios de 190 países, com o objetivo de classificar o impacto 

das legislações e do nível da burocracia no funcionamento das organizações através da 

avaliação do tempo dispendido para: Abertura de Empresas, Obtenção de alvarás, 

Obtenção de eletricidade, Registro de Propriedades, Obtenção de Crédito, Proteção de 

Investidores Minoritários, Pagamentos de Impostos, Comércio Internacional, Execução 

de Contratos, Resolução de Insolvência. Segundo a publicação, em uma economia de 
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baixa renda dispende-se, aproximadamente, 50% de renda per capita do país para abertura 

de uma empresa, contra 4,2% em uma economia de alta renda. Além disso, leva-se quase 

seis vezes mais tempo para abrir um negócio nas economias classificadas entre as 50 

últimas e as 20 melhores. De 2018 para 2019, o Brasil caiu quinze posições, ocupando o 

124º lugar, ficando atrás de países como Alemanha (22º), Chile (59º), Índia (63º), 

Colômbia (67º), Peru (76º), África do Sul (84º), Uganda (116º) e Senegal (123º).  

Desponta na liderança a Nova Zelândia, seguida de Singapura, Hong Kong, Dinamarca, 

Coréia do Sul e Estados Unidos da América.  

À frente somente da Bolívia, Congo, Chade, República Centro Africana, 

Venezuela e Somália, o Brasil ocupa a 184ª posição no ranking de pagamento de 

impostos, onde as empresas despendem mais tempo para calcular e pagar impostos, em 

média 1501 horas/ano contra 158,8 horas/ano dos países da OCDE e 317,1 horas/ano da 

América Latina e Caribe. Outro item apontado pelo estudo é que as empresas brasileiras 

desembolsam 64,7% do lucro em tributos e contribuições obrigatórias contra 48,8% 

despendidos pela Alemanha e 26,1% gastos pelo Canadá, Singapura e Dinamarca. 

 

2.5 Tributação e Gerenciamento de Resultados para fins Tributários 

O Estado possui três funções básicas: a função alocativa de corrigir falhas do 

mercado e de ofertar serviços e produtos para o bem-estar social; a função distributiva de 

renda que possui o objetivo de reduzir a desigualdade social e a função estabilizadora que 

proporciona ambiente econômico equilibrado, intervindo quando necessário para a 

manutenção da estabilidade de preços, fortalecimento do crescimento econômico e 

proteção contra eventuais crises internas e externas (GAMBIAGE; ALÉM,2008). 

Cunha (2019) explica: “Um Estado não se sustenta de forma autônoma. Como 

uma instituição criada por humanos para defender os seus interesses, a existência da 

tributação é essencial para que o mesmo funcione e desempenhe suas funções. Algumas 

dessas funções que justifica o direito do Estado à tributação é o fornecimento de bens e 

serviços que não podem ser providos pelo mercado, como o fornecimento da segurança, 

o direito a justiça e a construção da infraestrutura nacional”. Os tributos são meios de 

transferências de recursos da sociedade para o governo e representam o sacrifício do 

consumo para prover o serviço/bem público, que não necessariamente são eficientes aos 

contribuintes (LIMA; RESENDE, 2019). 
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O equilíbrio entre o nível em que o Estado tributa os indivíduos para exercer suas 

funções e o ônus que esta carga tributária impõe ao crescimento das empresas, que são os 

agentes econômicos e tecnológicos que beneficiam toda a sociedade, é objeto dos mais 

diversos debates entre os estudiosos (CARVALHO FILHO; BUENO,2018). 

Hanlon e Heitzman (2010) afirmam que a tributação afeta diretamente as decisões 

dos indivíduos, como o grau de investimento de capital, e consequentemente, implica na 

atividade econômica e na própria eficiência da política tributária.  Quando os tributos 

tendem ser proporcionalmente elevados em economias menos desenvolvidas, o custo 

costuma prejudicar a entidade, ao reduzir o fluxo de caixa disponível. 

Gambiagi (2002) aponta que, em países em desenvolvimento, a tributação elevada 

poderia beneficiar o desenvolvimento econômico quando os recursos arrecadados são 

direcionados em investimentos, entretanto, no Brasil, a arrecadação é direcionada 

majoritariamente para manutenção da máquina pública e de programas sociais. 

Laffer (1979, 2004), na chamada “Curva de Laffer”, descreve a existência de dois 

efeitos contrastantes na alteração das alíquotas de impostos: o efeito aritmético e o efeito 

econômico. O efeito aritmético é aquele que se beneficia com a elevação da alíquota 

tributária e é prejudicado quando ocorre a redução; já no efeito econômico, a elevação da 

tributação gera efeitos restritivos nas atividades e a sua redução estimula o crescimento, 

ao criar incentivos aos agentes de aumentarem investimentos, produção e emprego. Nessa 

teoria, a partir de certo ponto da curva, a elevação da tributação ocasiona efeitos adversos 

na economia e na própria arrecadação tributária, quando os agentes econômicos possuem 

sua capacidade contributiva comprometida e a desaceleração econômica inicia-se, 

gerando a redução na arrecadação. 

Quando a tributação tende a ser elevada e há uma complexidade no ordenamento 

jurídico e legislativo, o planejamento tributário torna-se mais recorrente entre as empresas 

que procuram a redução na carga tributária. Níveis de agressividades fiscais aplicados no 

planejamento tributário apontam para casos de utilização de meios lícitos e até ilícitos 

para redução do lucro tributável, como por exemplo, aplicação de artifícios como preços 

de transferência, bens em paraísos fiscais, entre outros (SILVA, 2016). 

O planejamento tributário pode ser compreendido como uma maneira de redução 

da tributação e aumento do lucro dentro dos limites legais e normas contábeis, onde 

gestores utilizam a discricionariedade na mensuração de valores a seu favor 
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(FORMIGONI et al.,2009). As razões que incentivam a aplicação do gerenciamento de 

resultado são maximizar o retorno, melhorar a precificação dos seus ativos no mercado 

acionário com a divulgação de resultados mais robustos e aumentar a premiação dos 

executivos com a melhora de performance (TANG, 2005) 

Rezende (2016), quando identifica os motivadores do planejamento tributário, 

expõe que a complexidade da legislação tributária proporciona ambiente com maior 

incidência de discussões fiscais litigiosas, que por vezes, gera a suspensão da arrecadação, 

protelação da dívida e benefícios à empresa com a elevação do lucro no período. Além 

disso, programas de parcelamento de tributos, que aplicam prazos alongados e descontos 

sobre multas e juros, são utilizados como fontes de financiamento das atividades 

operacionais das empresas a taxas de juros menores que as praticadas no mercado.  

 

2.5.1 Effective Tax Rate (ETR)  

A mensuração da existência de gerenciamento de resultados para fins tributários 

nas companhias é amplamente debatida no meio acadêmico devido à dificuldade em 

acessar informações fiscais sigilosas e a falta de um índice confiável (TANG, 2005). Uma 

das proxies mais utilizados chama-se Effective Tax Rate (ETR), que calcula, 

percentualmente, a alíquota de tributos paga ou a ser paga por determinada companhia 

em um dado período e é utilizada para comparar com a taxa média (nominal) praticada 

pelo país. 

ETR =   Provisão para imposto /Lucro Antes dos Impostos (LAIR) 

A ETR é uma medida de elisão fiscal, pois ao ser comparada com a alíquota 

nominal praticada no mercado, é possível inferir sobre a existência de práticas de 

gerenciamento tributário nas empresas (HANLON; HEITZMAN, 2010). A ETR é de 

grande relevância para o entendimento do impacto das políticas fiscais sobre as empresas, 

além de enriquecer os debates sobre reformas tributárias (GUPTA; NEWBERRY ,1997). 

Há estudiosos que apontam problemas neste modelo, como a ausência de 

informações do lucro contábil e a tributação exata paga ou a ser paga nas demonstrações 

contábeis (MCGIL; OUTSLAY, 2004). 

No estudo que comparou 355 empresas da B3 de 2008 a 2014, Gomes (2016) 

verificou que a média da alíquota efetiva foi de 25%, contra a alíquota nominal de 34%, 
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e que 55 empresas indicam que a remuneração variável da diretoria influencia no 

gerenciamento tributário. Da mesma maneira, Guimarães et al. (2016) encontraram 

também alíquotas menores que as nominais no segmento de seguradoras brasileiras e 

constataram que quanto maior o tamanho da empresa e menor desempenho operacional, 

maior o gerenciamento tributário. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

O presente estudo, ao analisar o disclosure das provisões e passivos contingentes 

de acordo com o IAS 37 /CPC 25, possui como natureza a pesquisa aplicada. Gil (1991) 

define pesquisa aplicada como aquela que gera conhecimentos e informações para a 

aplicação prática, dirigida para a resolução de problemas específicos e que também 

envolve verdades e interesses locais. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, ao expor características 

de determinada amostra e correlacionar variáveis (VERGARA, 2016). Identifica-se esta 

característica descritiva ao analisar a existência de correlação entre o nível de 

evidenciação e o gerenciamento de resultados das empresas brasileiras e alemãs de capital 

aberto e ao promover maior entendimento sobre este comportamento.  

Pela classificação do procedimento, trata-se de pesquisa documental, que, 

conforme Gil (1991), é definida como pesquisa elaborada com base em fonte de banco de 

dados. Neste caso, os dados foram coletados e tabulados a partir das demonstrações 

contábeis e notas explicativas disponibilizadas pela empresa na Bolsa de Valores e na 

seção Relação com Investidores do website da empresa.  

O método de abordagem é a pesquisa quantitativa, pois se baseia na coleta, 

levantamento e análise de dados extraídos das demonstrações anuais da amostra e 

aplicação de métodos estatísticos descritivos e regressão de dados em painel, usando os 

softwares Real Estatistc e EViews. 

Este estudo foi inspirado na pesquisa de Magalhães e Ferreira (2018), que 

utilizaram a regressão de dados em painel para estudar a relação entre a evidenciação de 

passivos contingentes tributários com as proxies de gerenciamento tributário Effective 

Tax Rates (ETR), Cash Effective Tax Rates (CashETR) e BookTax Differences (BTD) de 
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117 empresas da B3 entre 2012 e 2017. Contudo, a presente pesquisa diferencia-se quanto 

à abrangência de evidenciação de todos os contingentes, à inclusão de empresas alemãs 

na amostra e à restrição à proxy de gerenciamento tributário ETR. 

 

3.1 População e Amostra 

Os dados foram coletados a partir das demonstrações financeiras e das notas 

explicativas de 110 empresas não financeiras listadas nas bolsas de valores do Brasil (B3) 

e 105 empresas não financeiras da Alemanha (Bolsa de Valores de Frankfurt e Hamburg), 

no período de 2016 a 2018. 

Este estudo possui como objetivo comparar o nível de evidenciação dos passivos 

contingentes e provisões nos relatórios anuais da amostra, sem entrar no mérito de 

verificar inconsistências entre os relatórios. Empresas que não divulgaram valores ou 

classificaram provisões e passivos contingentes como remotos foram consideradas como 

empresas que não possuem tais itens.  

A motivação para a escolha da Alemanha deve-se ao fato de possuir o mesmo 

sistema jurídico de civil law que o Brasil, e por tratar-se do maior país em Produto Interno 

Bruto (PIB) deste sistema jurídico.  

 

3.2 Mensuração do Nível de Disclosure e do Gerenciamento de Resultados 

Para estruturar a análise do nível de divulgação das provisões e dos passivos 

contingentes, foi utilizado o checklist desenvolvido por Nassif (2018), elaborado a partir 

das exigências da IAS 37 / CPC 25, apresentado no Quadro 1. Para analisar a 

conformidade com a norma, adotou-se um modelo simplificado do elaborado por Nassif 

(2018), no qual foi atribuído “SIM” ao item que a empresa apresentou nas notas 

explicativas e “NÃO” àquele em que foi afirmada a sua não aplicabilidade ou havia 

omissão dessa informação. Esta simplificação deve-se ao fato de possibilitar analisar o 

nível de evidenciação com as demais análises deste estudo. 
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Quadro 1: Itens de evidenciação de provisões e passivos contingentes 

Provisões                   

Tem Provisão para Contingência no Passivo?              

Informa o valor contábil no início do período?             

Informa o valor contábil no fim do período?             

Divulga provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes?   

Evidencia os valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período?   

Evidencia os valores não utilizados revertidos durante o período?         

Apresenta o aumento durante o período do valor presente proveniente da passagem do tempo?   
Informa o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto a valor presente proveniente da passagem do 

tempo? 

Há uma breve descrição da natureza da obrigação?             

Informa o cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes?     

Há uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas?       

Informa as principais premissas adotadas em relação a eventos futuros?         

Informa o valor de qualquer reembolso esperado?             

Informa o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso esperado?   

Passivos Contingentes                 

Menciona passivos contingentes?               

Informa uma breve descrição da natureza do passivo contingente?         

Divulga a estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36 a 52?     

Há a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída?   

Divulga a possibilidade de qualquer reembolso?             

Informa que as informações não foram divulgadas porque podem prejudicar 

seriamente a posição da entidade na disputa? - Provisões ou Passivos Contingentes 

      
      

Divulga a natureza geral da disputa?               

Divulga a devida justificativa?               

Fonte: Nacif (2018)              
 

Para mensuração do gerenciamento de resultados tributário, foi calculada a proxy 

Effective Taxes Rate (ETR) do período de 2016 a 2018 de cada empresa e realizada a 

comparação com a taxa nominal informada pela OCDE. 

Além disso, foram aplicadas análises estatísticas como análise descritiva, teste de 

médias, correlação de variáveis, testes paramétricos e análise de regressão de dados em 

painel para verificar a relação entre as múltiplas variáveis independentes e a variável 

dependente evidenciação. 
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3.3 Estatística Descritiva e Testes Não Paramétricos 

Para o estudo da evidenciação dos passivos contingentes e do gerenciamento 

tributário foram aplicados a estatística descritiva e o teste de médias com o intuito de 

verificar a natureza das amostras para viabilizar uma comparação entre o Brasil e a 

Alemanha. 

Uma vez que os dados analisados não têm distribuição normal, como ficou 

comprovado pela aplicação do teste de Normalidade de Shapiro-Wilk, foram utilizados 

testes comparativos não paramétricos, como de Mann-Whitney para comparar medianas. 

 

3.4 Regressão de Dados em Painel  

Como os dados desta pesquisa representam uma série histórica de 2016 a 2018, 

optou-se por aplicar o modelo econométrico de Dados em Painel (Panel Data), realizado 

pelo software EViews® 11. Este modelo permite explorar as variações ao longo do tempo 

e entre diferentes indivíduos através do uso combinado de séries de tempo (time-series) 

com cortes seccionais (cross-sections), permitindo, assim, uma estimação mais completa 

e mais eficiente dos modelos econométricos. Desse modo, esse método acrescenta mais 

graus de liberdade do que a análise cross-section, o que gera um resultado com maior 

confiabilidade e robustez.   

 

4. RESULTADOS 

4.1 Nível de evidenciação de provisões e passivos contingentes 

A Tabela 1 apresenta o grau de atendimento aos itens de divulgação requeridos 

pelo IAS 37 / CPC 25 pelas empresas brasileiras e alemãs, no total e por item de 

divulgação requerida.  

Os resultados indicam que a média de evidenciação das empresas alemãs (58,4%) 

é maior que a das brasileiras (41,1%). Ainda que as empresas alemãs evidenciem mais 

itens relacionados a provisões do que a passivos contingentes, os itens cumpridos 

superam o performado pelas brasileiras. Outro ponto que merece atenção é quanto a 

inexistência, na amostra brasileira, de dados relacionados a disputas judiciais que 
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precisavam ser omitidos para não prejudicar o andamento da ação, ao contrário do que 

ocorre na amostra alemã. 
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Tabela 1: Desempenho da Evidenciação das Provisões e Passivos Contingentes do Brasil e Alemanha 

        Brasil Alemanha 

        2016 2017 2018 Média 2016 2017 2018 Média 

Tem Provisão para Contingência no Passivo?  97,3% 99,1% 100,0% 98,8% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 

Informa valor contábil no início do período? 96,4% 99,1% 100,0% 98,5% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 

Informa o valor contábil no fim do período? 97,3% 99,1% 100,0% 98,8% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 

Divulga provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões 

existentes? 89,1% 93,6% 95,5% 92,7% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 

Evidencia valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o 

período? 81,8% 85,5% 85,5% 84,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 

Evidencia valores não utilizados revertidos durante o período? 80,0% 84,5% 86,4% 83,6% 93,3% 93,3% 93,3% 93,0% 

Apresenta o aumento durante o período do valor presente proveniente da passagem do 

tempo? 62,7% 65,5% 67,3% 65,2% 83,8% 83,8% 83,8% 79,2% 

Informa o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto a valor presente proveniente 

da passagem do tempo? 

                

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62,9% 62,9% 62,9% 62,0% 

Informa uma breve descrição da natureza da obrigação? 91,8% 93,6% 94,5% 93,3% 90,5% 90,5% 90,5% 91,1% 

Informa o cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos 

resultantes? 0,0% 0,0% 0,9% 0,3% 84,8% 84,8% 84,8% 85,9% 

Há a indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas? 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 49,5% 49,5% 49,5% 48,6% 

Informa as principais premissas adotadas em relação a eventos futuros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,6% 27,6% 27,6% 26,2% 

Informa o valor de qualquer reembolso esperado? 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 11,4% 11,4% 11,4% 11,2% 

Informa o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta desse reembolso 

esperado? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,2% 

Menciona passivos contingentes? 94,5% 96,4% 96,4% 95,8% 64,8% 64,8% 64,8% 64,2% 

Informa uma breve descrição da natureza do passivo contingente? 87,3% 90,0% 90,9% 89,4% 63,8% 63,8% 63,8% 64,2% 

Divulga a estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36 a 52? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% 

Há a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de 

qualquer saída? 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 19,0% 19,0% 19,0% 20,4% 

Divulga a possibilidade de qualquer reembolso? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 5,7% 5,8% 

INFORMA que as informações não foram divulgadas porque podem prejudicar 

seriamente a posição da entidade na disputa? - Provisões ou Passivos Contingentes? 

                

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 12,4% 12,4% 10,2% 

Divulga a natureza geral da disputa. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39,0% 39,0% 39,0% 37,1% 

Divulga a devida justificativa? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,1% 38,1% 38,1% 36,1% 

      Média 40,1% 41,4% 41,9% 41,1% 58,9% 58,9% 58,9% 58,4% 

      Mediana 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 63,3% 63,3% 63,3% 63,1% 

      Desvio Padrão 45,2% 46,5% 47,0% 46,2% 34,0% 34,0% 34,0% 34,2% 

Fonte: elaborada pela autora                    
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4.2 Dimensão das Provisões e Passivos Contingentes: Brasil vs. Alemanha  

A Tabela 2 compara a natureza das provisões e passivos contingentes das 

empresas alemãs e brasileiras; enquanto a Tabela 3 apresenta as relações das 

contingências tributárias com o total das contingências, das contingências tributárias 

provisionadas com total das contingências tributárias e das contingências tributárias não 

provisionadas com o total das contingências tributárias. 

 

Tabela 2: Natureza das Provisões e Passivos Contingentes no Brasil vs. Alemanha 

  Brasil Alemanha 

Contingentes Provisionados 18,7% 89,2% 

Contingentes Não Provisionados 81,3% 10,8% 

  100,0% 100,0% 

Provisões     

    Tributárias 30,1% 2,2% 

    Trabalhistas 27,1% 17,1% 

    Cíveis  33,0% 6,5% 

    Ambientais  2,5% 12,1% 

    Outras 7,3% 62,1% 

Passivos Contingentes     

    Tributárias 59,0% 6,9% 

    Trabalhistas 7,5% 0,5% 

    Cíveis  18,7% 18,3% 

    Ambientais  1,5% 19,6% 

    Outras 13,3% 54,7% 

Fonte: elaborada pela autora      

 

Tabela 3: Contingências tributárias provisionadas e não provisionadas - Brasil e 

Alemanha 

    Brasil Alemanha 

Total de Contingências Tributárias/Total de Contingências  53,6% 2,7% 

Contingências Provisionadas Tributárias/Total Contingências Tributárias 10,5% 72,7% 

Contingências Não Provisionadas Tributárias/Total Contingências 

Tributárias 89,5% 27,3% 

Fonte: elaborada pela autora      

 

Conforme a Tabela 2, no Brasil 81,3% das contingências são consideradas 

passivos contingentes e apenas evidenciadas em Notas Explicativas, enquanto apenas 
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18,7% das contingências são provisionadas; na Alemanha a situação é inversa: 89,2% das 

contingências são provisionadas e apenas 12,6% são evidenciadas em Notas Explicativas 

como passivos contingentes.  

Verifica-se que tanto as provisões quanto os passivos contingentes na Alemanha 

são predominantemente classificados como Outras, que incluem garantias, 

reestruturação, contratos onerosos, reembolso a clientes, entre outros. Já no Brasil a 

predominância é de provisões e passivos contingentes decorrentes de disputas judiciais 

de natureza tributária e cível. 

Para aprofundar a análise das contingências tributárias, observa-se na Tabela 3 

que 53,6% das contingências do Brasil (provisionadas e não provisionadas) são de origem 

tributária enquanto na amostra alemã são de 2,7%.  No Brasil, a proporção de provisão 

de contingentes tributários com o total de contingentes tributários é significativamente 

menor do que o observado na Alemanha, 10,5% e 72,7%, respectivamente. O contrário 

ocorre quando se compara a proporção de contingentes tributários não provisionados em 

relação ao total das contingências tributárias, 89,5% na amostra brasileira e 27,3% na 

alemã. 

A predominância de passivos contingentes tributários no Brasil é coerente com o 

encontrado em outras pesquisas, como a de Rosa (2014), Baldoino e Borba (2015), 

Maragno e Borba (2016) e Costa et al. (2017). 

A tabela 4 apresenta o impacto das contingências tributárias sobre o ativo da 

empresa das empresas alemãs e brasileiras. 

 

Tabela 4: Contingências Tributárias Provisionadas e Não Provisionadas no Brasil e 

Alemanha como Percentual do Ativo 

  Brasil Alemanha 

  
Contingências 

Provisionadas 

Contingências 

Não 

Provisionadas Total 

Contingências 

Provisionadas 

Contingências 

Não 

Provisionadas Total   

Média 0,7% 12,1% 12,8% 0,1% 0,1% 0,2% 

Mediana 0,2% 2,5% 3,3% 0,0% 0,2% 0,0% 

Desvio-padrão 1,6% 59,5% 59,6% 0,4% 0,5% 0,6% 

Mínimo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Máximo 12,9% 685,7% 686,2% 2,9% 4,7% 5,7% 

Fonte: elaborada pela autora            
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Analisando a Tabela 4, verifica-se que nas empresas brasileiras o montante total 

de contingências tributárias como percentual do ativo é significativamente maior que o 

apresentado nas empresas alemãs: enquanto no Brasil a média das contingências totais 

sobre o ativo é de 12,8% e a mediana de 3,3%, na Alemanha esses percentuais são de 

0,2% e 0%, respectivamente. No Brasil as contingências tributárias não provisionadas 

representam um percentual relativamente significativo do ativo das empresas (média de 

12,1% e mediana de 2,5%) se comparado às empresas alemãs (média de 0,1% e mediana 

de 0,2%). As contingências provisionadas também são maiores no Brasil, em escala 

inferior: a média e a mediana dos passivos contingentes no Brasil é de 0,7% e 0,2% dos 

ativos, respectivamente, mas de 0,1% e 0% na Alemanha. 

Assim, esses resultados indicam que, embora o montante de contingências como 

um todo, e em particular das contingências tributárias, seja bem mais oneroso no Brasil 

que na Alemanha, as empresas brasileiras parecem ser bem mais reticentes em reconhecer 

esse ônus no seu resultado e passivo, mostrando uma preferência por evidenciar essas 

contingências em suas notas explicativas. Ou seja, no Brasil, as empresas parecem ter 

uma tendência a julgar a grande maioria de suas contingências como apenas possíveis, 

enquanto na Alemanha a quase totalidade das contingências são julgadas prováveis.   

Vale mencionar que algumas empresas alemãs com passivos contingentes 

tributários de valores substanciais indicaram suas subsidiárias brasileiras como detentoras 

das ações litigiosas de natureza tributárias, como a Volkswagen nos anos de 2017 e 2018, 

no valor de EUR 700 milhões. 

Para melhor visualizar o impacto do julgamento das contingências como 

possíveis, na Tabela 5 é apresentada a simulação do efeito da reclassificação das 

contingências tributárias de possíveis para prováveis (ou seja, de não provisionadas para 

provisionadas), sobre o Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR). 
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Tabela 5: Simulação do Impacto sobre o LAIR da Reclassificação da Probabilidade de 

todas as Contingências Tributárias de Possível para Provável  

  Brasil Alemanha 

N 94/110 15/105 

Média 135,1% 24,5% 

Mediana 23,2% 3,5% 

Desvio padrão 1787,6% 105,3% 

Máximo 14567,6% 451,0% 

Mínimo -16592,6% -174,9% 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Pela tabela 5, pode-se observar que no Brasil 85,45% (94/110) das empresas 

possuem contingências tributárias não provisionadas, bem mais que a frequência de 

14,29% (15/105) entre as empresas alemãs. Caso todas as contingências cuja 

probabilidade de ocorrência do desembolso futuro tinha sido julgada pelas empresas 

como possível fossem reclassificadas para provável, o impacto dos passivos contingentes 

nas 15 empresas alemãs seria em torno de 3,5% sobre o LAIR (mediana), e destas 5 

empresas teriam impacto acima de 100% do LAIR.  

Já nas 94 empresas brasileiras este impacto seria de 23,2% do LAIR (mediana), 

sendo que 48 companhias teriam impacto de mais de 100% do LAIR, como as 

companhias Randon (14.567%), Bombril (16.593%), Celpe (9.595%), Lojas Americanas 

(7.898%), Klabin (3.628%), entre outros. Este resultado está em consonância com o 

achado de Rosa (2014) de 25% de mediana nas empresas brasileiras no ano de 2012. 

 

4.3 Análise Effective Tax Rate - ETR  

A Tabela 6 apresenta a descrição do gerenciamento tributário (ETR) das empresas 

brasileiras e alemãs da amostra.  
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Tabela 6: Comparação entre as Alíquotas Efetiva e Nominal dos Tributos sobre o Lucro 

no Brasil e na Alemanha 

  Alíquotas Efetivas Alíquota   

  2016 2017 2018 Média do Período nominal Variação 

Brasil 0,2432 0,2509 0,241 0,2442 0,340 -0,0958 

Alemanha 0,2764 0,2744 0,2632 0,2724 0,295 -0,0226 

Fonte: elaborada pela autora          

 

O teste de normalidade Shapiro-Wilk apontou que os dados das amostras 

selecionadas não são paramétricos. Desse modo, como existem outliers, que se removidos 

afetariam o estudo, será considerada a mediana como o melhor centro da distribuição dos 

dados. 

Segundo a OCDE, a tributação nominal sobre o lucro das empresas na Alemanha 

é de 29,50% enquanto no Brasil a alíquota é de 34%.  Diante destes dados, pode-se 

observar que o Brasil pratica maior gerenciamento tributário que a Alemanha, uma vez 

que a mediana do período foi de 24,4% contra os 34% de alíquota nominal, com variação 

negativa de 9,6%. Enquanto a mediana da alíquota efetiva na Alemanha foi de 27,2% 

contra 29,5% de alíquota nominal, com variação negativa de 2,3%. Nos dois países, 

verifica-se uma leve tendência de redução da tributação efetiva praticada de 2017 a 2018 

em torno de 1 ponto percentual. 

 

4.4 Correlação entre o Nível de Evidenciação das Contingências e a ETR e 

Correlação entre o Nível de Contingências Tributárias e a ETR 

Para testar a hipótese de que empresas que praticam mais gerenciamento tributário 

são menos transparentes na divulgação de informações sobre provisões e passivos 

contingentes, nesta seção é analisada a correlação entre as variáveis grau de evidenciação 

segundo os requisitos do IAS 37 / CPC 25 e a alíquota efetiva de tributos (ETR). 

O modelo utilizado para dados não paramétricos foi o coeficiente de correlação 

de Spearman, que mede o grau pelo qual duas variáveis tendem a mudar juntas, descreve 

a força e a relação da direção. O coeficiente de Spearman varia entre -1 e 1. 
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Tabela 7: Coeficiente de Correlação de Spearman- Evidenciação Contingências e ETR 

  Brasil Alemanha 

Alpha 0,05 0,05 

Tails 2 2 

ρ 0,017085 -0,028713 

t-stat 0,309469 -0,506574 

p-value 0,757161 0,612813 

Fonte: elaborada pela autora   

 

Conforme a Tabela 7, a correlação de Spearman entre o nível de Evidenciação e 

a ETR foi muito pequena e sem significância estatística nos dois países, mas no Brasil 

essa correlação foi positiva e na Alemanha, negativa: a correlação foi de apenas 1,7% 

entre as empresas brasileiras e de -2,9% entre as alemãs, mas ambas com o p-value maior 

que 0,05, indicando que essas correlações não possuem significância estatística. 

 

Tabela 8: Coeficiente de Correlação de Spearman- Contingências tributárias e ETR 

  Brasil Alemanha 

Alpha 0,05 0,05 

Tails 2 2 

ρ 0,003488 0,019498 

t-stat 0,063177 0,343922 

p-value 0,949664 0,731138 

Fonte: elaborada pela autora   

 

Na tabela 8, a Correlação de Spearman entre o nível das contingências tributárias 

(proporção do total de contingências tributárias e o ativo) em relação ao ETR também 

apresentou pouca significância estatística na amostra brasileira e alemã. Tanto o Brasil 

quanto a Alemanha apresentaram correlação positiva de 0,3% e 1,95%, respectivamente, 

com p-value maior que 0,05.  

Desse modo, em nenhum dos países as variáveis grau de evidenciação e nível de 

contingentes tributários apresentou uma correlação significativa com o gerenciamento de 

resultados tributário. Estes resultados podem sinalizar que as práticas de gerenciamento 

tributário das amostras não afetam o nível de evidenciação das provisões e dos passivos 

contingentes e que as empresas que praticam gerenciamento não necessariamente 

possuem mais contingentes tributários. Entretanto, estas afirmações não devem ser 
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consideradas pois a correlação não analisa a causa e efeito entre as variáveis, somente 

apresenta a relação entre elas. A partir da regressão de dados, pode-se analisar com mais 

precisão a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. 

 

4.5 Regressão de Dados em Painel 

Neste capítulo são apresentados os modelos estatísticos que buscam analisar a 

relação entre o nível de evidenciação exigido pela IAS 37/CPC 25 e as contingências 

tributárias com o gerenciamento de resultados tributários. 

4.5.1 Modelos das equações 

A ideia da regressão de dados em painel é a de verificar o poder das variáveis 

independentes ETR, Relação das Contingências Tributários com o Ativo, Endividamento, 

Tamanho da empresa, Margem Líquida e ROE em explicar as variações na variável 

dependente grau de Evidenciação. Os modelos de regressão de dados em painel utilizados 

neste estudo são: 

EVID𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1ETR𝑖𝑡 + 𝛽2CONTTRIB𝑡 +𝛽3ENDIV𝑖𝑡 +  𝛽4𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽5MARG𝑖𝑡 

+ 𝛽6𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡  +𝜀𝑖𝑡 

Onde: 

EVID é a variável dependente e representa o grau de evidenciação das provisões e 

passivos contingentes; 

ETR representa a efetiva taxa de tributos sobre o lucro praticada; 

CONTTRIB representa a relação dos contingentes tributários (provisionados e não 

provisionados) com o ativo; 

ENDIV representa o endividamento total da empresa (Passivo /Ativo Total); 

TAM representa o tamanho da empresa medido pelo logaritmo neperiano (ln) do 

Ativo Total; 

MARG representa a Margem Líquida (Lucro Líquido/Receita Líquida); 

ROE representa o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Lucro Líquido/PL); 

 

O modelo de regressão abaixo busca analisar a relação entre a variável dependente 

Contingências Tributárias com as variáveis independentes ETR, Tamanho da empresa e 

Margem Líquida.  
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CONTTRIB𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1ETR𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝐴𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3MARG𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Onde: 

CONTTRIB é a variável dependente e representa a relação dos contingentes 

tributários (provisionados e não provisionados) com o ativo; 

ETR representa a efetiva taxa de tributos sobre o lucro praticada; 

TAM representa o tamanho da empresa medido pelo logaritmo neperiano (ln) do 

Ativo Total; 

MARG representa a Margem Líquida (Lucro Líquido/Receita Líquida). 

Existem três categorias de modelos econométricos de regressão de dados em 

painel: 

• Modelos agrupados Pooled – considera que os parâmetros α e β são comuns para 

todos os indivíduos, homogeneidade na parte constante e na inclinação da 

equação;  

• Modelos com efeitos fixos (EF) - assume que a heterogeneidade dos indivíduos 

se capta na parte constante, e captura diferenças invariantes no tempo; 

• Modelos com efeitos aleatórios (EA) - introduz a heterogeneidade dos indivíduos 

no termo de erro e considera a constante como um parâmetro aleatório não 

observável.  

Para verificar qual dos modelos é o mais indicado para cada país, primeiramente 

aplicou-se o teste F (Teste de Chow) para avaliar a hipótese nula de que todas as unidades 

seccionais possuem igualdade nos interceptos e nas inclinações. Em seguida, aplicou-se 

o Teste LM de Breusch-Pagan (BP), que compara os mínimos quadrados agrupados com 

os Efeitos Aleatórios e por último foi aplicado o Teste de Hausman para definir entre 

modelo de efeitos fixos ou aleatórios.  

A Tabela 9 e a Tabela 10 apresentam os resultados dos testes para as regressões 

de Evidenciação e Contingentes Tributários, respectivamente. Para a regressão de 

Evidenciação, o Método de Efeitos Fixos é o mais indicado para a amostra brasileira e o 

de Efeitos Aleatórios para a alemã. Já para a regressão de Contingentes Tributários, o 

modelo mais adequado foi o de Efeitos Aleatórios para o Brasil e o de Efeitos Fixos para 

a Alemanha. 
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Tabela 9:  Testes para Modelo de Regressão de Dados em Painel para a variável 

dependente Evidenciação 

Testes Hipóteses Brasil Alemanha 

F de Chow H0: Pooled F= 7,08328 F= 49,761 

  H1: Efeitos Fixos Prob. =0,00 Prob. =0,00 

        

Teste LM de Breusch-

Pagan 

H0: Pooled X²= 130,9903 X²= 269,841 

H1: Efeitos aleatórios Prob. =0,00 Prob. =0,00 

        

Teste de Hausman H0: Efeitos aleatórios X²= 19,6117 X²= 4,788421 

  H1: Efeitos Fixos Prob. = 0,0032 Prob. =0,5712 

Resultado   Efeitos fixos Efeitos Aleatórios 

Fonte: elaborada pela autora      

 

 

Tabela 10:  Testes para Modelo de Regressão de Dados em Painel para a variável 

dependente Contingentes Tributários 

Testes Hipóteses Brasil Alemanha 

F de Chow H0: Pooled F= 291,045 F= 17,031 

  H1: Efeitos Fixos Prob. =0,00 Prob. =0,00 

        

Teste LM de Breusch-

Pagan 

H0: Pooled X²=322,470 X²= 216,967 

H1: Efeitos aleatórios Prob. =0,00 Prob. =0,00 

        

Teste de Hausman H0: Efeitos aleatórios X²=2,05872 X²=9,00115 

  H1: Efeitos Fixos Prob. =0,563 Prob. =0,0293 

Resultado   Efeitos Aleatórios Efeitos fixos 

Fonte: elaborada pela autora    

 

4.5.2 Matrizes de correlação 

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados e realizado o teste de 

Correlação de Pearson para medir o grau de correlação entre as variáveis dos modelos de 

regressões desenvolvidos. Conforme as tabelas 11 e 12 a seguir, não há correlação forte 

entre as variáveis independentes nem na amostra do Brasil nem na da Alemanha, 

indicando ausência de multicolinearidade. 

A multicolinearidade ocorre quando as variáveis independentes estão altamente 

correlacionadas. A ocorrência de R² altamente elevado, pode ser motivado quando 

nenhum dos coeficientes da regressão é significativo, segundo a estatística t convencional 

(Maddala, 1998).  
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Tabela 11: Teste de Correlação de Pearson – Empresas Brasileiras 

  EVID ETR CONTTRIB ENDIV TAM MARG ROE 

EVID 1             

ETR 0,166516 1           

CONTTRIB -0,055584 0,000378 1         

ENDIV 0,018261 0,039564 0,309731 1       

TAM 0,328875 0,004624 -0,222772 0,100916 1     

MARG -0,024104 0,008136 0,004384 -0,198323 0,149771 1   

ROE -0,033679 0,026566 -0,051870 -0,041776 0,006953 0,389339 1 

Fonte: elaborada pela autora            

 

Tabela 12: Teste Correlação de Pearson - Empresas Alemãs 

  EVID ETR CONTTRIB ENDIV TAM MARG ROE 

EVID 1             

ETR -0,024226 1           

CONTTRIB 0,067490 0,017396 1         

ENDIV 0,107028 0,062983 0,026719 1       

TAM 0,054493 0,016521 0,120774 0,145644 1     

MARG 0,031825 0,023453 -0,035489 -0,057657 0,1017 1   

ROE 0,032276 -0,00954 -0,036876 -0,013066 0,34994 -0,00376 1 

Fonte: elaborada pela autora           

 

 

4.5.3 Resultados da Regressão da Evidenciação 

A Tabela 13 apresenta os resultados da regressão de dados em painel para a 

variável dependente nível de evidenciação, modelo efeitos fixos, do Brasil. 

Tabela 13: Regressão de Dados em Painel para a evidenciação - Amostra do Brasil 

(efeitos fixos) 
Variáveis Coeficientes Desvio Padrão Estatística-T Prob. 

C -0,612662 0,251976 -2,431429 0,0159 

ETR 0,000572 0,000817 0,700533 0,4844 

CONTTRIB -0,001328 0,043795 -0,030327 0,9758 

ENDIV -0,065136 0,028553 -2,281194 0,0235 

TAM 0,067472 0,015996 4,217964 0,0000 

MARG 0,009597 0,017117 0,560652 0,5756 

ROE -0,006230 0,004155 -1,499372 0,1353 

  R 0,814473   
  R² 0,714774   
Fonte: elaborada pela autora      
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A partir dos resultados da Tabela 13 das empresas brasileiras, pode-se afirmar que 

a variável TAM (tamanho) foi a única que se apresentou significativa a nível de 

significância de 1% (p-value <0,01). A variável ENDIV (endividamento) apresentou 

significância de 5% (p-value <0,05) com coeficiente de determinação (R e R² ajustado) 

de 81,45 e 71,48%.  

Assim, conforme esperado, os resultados indicam haver uma relação positiva entre 

o nível de evidenciação de provisões e passivos contingentes e o tamanho da empresa, ou 

seja, empresas maiores tendem a ser mais transparentes. Por outro lado, os resultados 

indicam uma relação negativa do nível de evidenciação com as variáveis ENDIV 

(endividamento), ou seja, maior o endividamento da empresa, menor o nível de 

divulgação.  

Em relação à ETR não foi encontrado resultado significativo para relacionar o 

gerenciamento de resultados tributário com o nível de evidenciação das empresas 

brasileiras. Tal resultado vai de encontro com o achado por Magalhães e Ferreira (2018); 

os pesquisadores obtiveram resultados com significância estatística na relação entre o 

nível de evidenciação dos passivos contingentes tributários e a proxy de gerenciamento 

tributário Book-Tax Differences (BTD); enquanto as proxies ETR e CashETR não 

apresentaram significância na amostra de 117 empresas brasileiras. 

Tabela 14: Regressão de Dados em Painel para a evidenciação - Amostra da Alemanha 

(efeitos aleatórios) 

Variáveis Coeficientes Desvio Padrão Estatística-T Prob. 

C 0,575774 0,061737 9,326265 0,0000 

ETR 0,000948 0,003857 0,245773 0,8060 

CONTTRIB 0,023026 0,956454 0,024074 0,9808 

ENDIV -0,006119 0,009306 -0,657468 0,5114 

TAM 0,000526 0,003842 0,136877 0,8912 

MARG 0,078864 0,055657 1,416965 0,1575 

ROE 0,000323 0,001247 0,258822 0,7959 

  R 0,008743   
  R² -0,010693   
Fonte: elaborada pela autora       

 

Com base na Tabela 14, verifica-se que o coeficiente de determinação (R e R² 

ajustado) foi bastante baixo na amostra de empresas alemãs. Da mesma forma que o 

modelo de regressão aplicado no Brasil, não foi encontrada relação explicativa entre o 

gerenciamento tributário e o nível de evidenciação nas empresas alemãs. 
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Assim, é possível afirmar que as empresas brasileiras de porte maior e/ou menor 

endividamento tendem a evidenciar melhor que as demais empresas.  

 

4.5.4 Resultados da Regressão de Contingências Tributárias 

A Tabela 15 e Tabela 16 apresentam os resultados da variável dependente 

Contingências Tributárias com as variáveis independentes ETR, Tamanho da empresa e 

Margem Líquida. 

Tabela 15: Regressão de Dados em Painel para a Amostra do Brasil (efeitos aleatórios) 

Variáveis Coeficientes Desvio Padrão Estatística-T Prob. 

C 1,12604 0,35723 3,15218 0,00180 

ETR 0,00121 0,00126 0,96496 0,33530 

TAM -0,06316 0,02234 -2,82766 0,00500 

MARG 0,00770 0,02101 0,36654 0,71420 

  R 0,026471   

  R² 0,017512   

Fonte: elaborada pela autora     

 

A partir da Tabela 15, observa-se que os coeficientes de determinação R e R² 

apresentam-se baixos na amostra das empresas brasileiras. Entretanto pode-se observar 

que a variável TAM (Tamanho) foi a única que apresentou significância de 1% (p-

value<0,01) com relação inversa com contingentes tributários com R e R² de 2,68% e 

1,75%, respectivamente. Pode-se inferir que, as empresas de maior porte tendem a 

apresentar menores contingentes tributários do que as demais. 

Da mesma forma que foi observado na regressão anterior, não foi encontrada 

relação significativa entre as contingências tributárias com a proxy ETR. 

Tabela 16: Regressão de Dados em Painel para a Amostra da Alemanha (efeitos fixos) 

Variáveis Coeficientes Desvio Padrão Estatística-T Prob. 

C 0,01220 0,00451 2,70594 0,00740 

ETR 0,00036 0,00026 1,38853 0,16650 

TAM -0,00066 0,00030 -2,23829 0,02630 

MARG 0,00523 0,00402 1,30061 0,19490 

  R 0,898061   

  R² 0,844854   

Fonte: elaborada pela autora       
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Os coeficientes de determinação (R e R²) da amostra alemã apresentaram-se 

relativamente altos (89,8% e 84,49%, respectivamente), conforme Tabela 16. Como o 

Brasil, o coeficiente TAM mostrou-se significativo ao nível de 5% (p-value<0,05) e a 

proxy ETR não apresentou relação significativa para explicar as contingências tributárias. 

Na análise dos resultados acima, pode-se afirmar que o tamanho da empresa 

possui alto poder explicativo das contingências tributárias, de modo que empresas 

maiores tendem a apresentar menores contingentes tributários. 

 

5. CONCLUSÃO 

Embora a tributação nominal média do Brasil e da Alemanha sejam semelhantes, 

verifica-se a predominância de passivos contingentes tributários em relação às provisões 

nas empresas brasileiras ao contrário das alemãs, que provisionam mais que evidenciam 

passivos contingentes. Uma das possíveis justificativas pode ser a complexa legislação 

tributária brasileira em relação à alemã, que pode gerar mais incerteza na mensuração da 

probabilidade dos desembolsos futuros, levando as empresas brasileiras a classificar as 

contingências tributárias mais como possíveis do que como prováveis. Outro fator 

relevante, destacado por Baldoino e Borba (2015), é que grande parte das contingências 

tributárias foram geradas por disputas judiciais com o fisco e que estão pendentes de 

julgamento e devem corroborar pela sua evidenciação contábil. 

Os resultados indicam que as empresas alemãs possuem maior aderência aos 

requisitos de divulgação do IAS 37 / CPC 25 do que as brasileiras, principalmente quanto 

ao detalhamento dos passivos contingentes. As empresas brasileiras apresentaram nível 

de evidenciação médio de 41,1%, próximo ao encontrado por Magalhães e Ribeiro 

(2018). 

Na reclassificação dos passivos contingentes tributários possíveis para prováveis, 

a mediana do impacto sobre o LAIR é de 23,2% no Brasil, enquanto na Alemanha é de 

3,5%. Vale destacar que 43,6% (48/110) das empresas brasileiras apresentam impacto 

acima de 100% sobre o LAIR contra 4,8% (5/105) das empresas alemãs. Estes resultados 

apresentam o peso dos passivos contingentes tributários e corroboram para discussões 

sobre a complexidade do sistema tributário vigente no Brasil. 
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Em relação ao gerenciamento tributário, pode-se verificar que há práticas de 

alíquotas menores que as alíquotas nominais nos dois países, com tendência negativa. 

Ainda, pode-se destacar que as empresas brasileiras praticam alíquotas efetivas 

relativamente menores (24,4%) que alíquota nominal de 34%. Contudo, como Guimarães 

et al. (2015) afirmam, este resultado tanto pode indicar o gerenciamento de resultado 

quanto a existência de incentivos fiscais, de modo que não se pode confirmar a existência 

de gerenciamento de resultados somente baseado nesta proxy. 

A análise dos fatores explicativos do grau de evidenciação de provisões e passivos 

contingentes nas empresas brasileiras apontou que empresas de maior tamanho e/ou 

menor endividamento tendem a evidenciar melhor. Não foi encontrado vínculo 

significativo entre a evidenciação e o gerenciamento tributário (proxy ETR) na amostra o 

que vai de acordo com os resultados de Magalhães e Ribeiro (2018). Através da proxy 

BTD, os autores encontraram uma relação negativa entre a evidenciação dos passivos 

contingentes tributários e o gerenciamento tributário, ou seja, empresas brasileiras com 

altos níveis de gerenciamento tendem a não adotarem as exigências das IAS 37 / CPC 25. 

No caso das empresas alemãs, não foi encontrado resultados com significância estatística 

entre as variáveis.  

Já na análise das contingências tributárias, as empresas alemãs e brasileiras com 

maior porte tendem a apresentar menores contingentes tributários em relação ao ativo. 

Entretanto, não foi encontrada relação satisfatória entre as contingências tributárias e a 

proxy ETR que possibilite traçar o perfil das empresas que se utilizam de gerenciamento 

de resultados tributários.  

Por possuírem características próprias como regulamentos, tratados internacionais 

e estrutura diferenciada, a inclusão de empresas financeiras (instituições financeiras, 

companhias de seguros e previdências, entre outras) na amostra estudada poderia gerar 

resultados diferentes dos encontrados. Esta hipótese é reforçada por estudos sobre as 

instituições financeiras, como de Kelly e Edgard (2015), que observaram práticas 

contumazes de gerenciamento de resultados com adoção discricionária de provisões para 

crédito de liquidação duvidosa (PCLD) para redução ou elevação de lucro com a 

finalidade de suavizar o resultado contábil. 
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Diante do exposto, os resultados deste trabalho contribuem para a discussão sobre 

a tributação, o gerenciamento de resultados tributários e o disclosure das empresas 

brasileiras não financeiras frente a países desenvolvidos. 

Não obstante os resultados da análise da relação das empresas brasileiras, vale 

destacar a limitação deste trabalho quanto ao curto período analisado, a limitação da 

amostra a empresas não financeiras, a subjetividade na classificação dos dados da 

evidenciação, e a utilização exclusiva da proxy ETR para medir o gerenciamento 

tributário.  
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7. APÊNDICE 

Relação das empresas pesquisadas 

 

EMPRESAS BRASILEIRAS     

AES TIETÊ ENERGIA SA DIMED SA METALFRIO SA 

ALIANSCE SONAE 

SHOPPINGS SA 

DURATEX SA MILLS SA 

ALPARGATAS SA ECORODOVIAS SA MINERVA SA 

ALUPAR SA EDP SÃO PAULO SA MOVIDA SA 

AMPLA- ENERGIA E 

SERVIÇOS SA 

ELEKTRO REDES SA MRS LOGÍSTICA SA 

ATACADÃO SA ENERGISA SA MRV SA 

B2W COMPANHIA DIGITAL ENERGISA MT SA NATURA SA 

BIOSEV  ENEVA SA NEOENERGIA SA 

BOMBRIL SA ENGIE SA NOTRE DAME SA 

BR MALLS PARTICIPAÇÕES 

SA 

EQUATORIAL SA OI SA 

BR PROPERTIES SA ESTÁCIO E 

PARTICIPAÇÕES SA 

PARANAPANEMA SA 

CAMIL ALIMENTOS SA EVEN CONSTRUTORA E 

INC. SA 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA SA 

CCR SA EZ TEC SA POSITIVO SA 

CEEE-D SA FERROVIA CENTRO 

ATLANTICA SA 

PROFARMA SA 

CEEE-GT SA FERTILIZANTES HERINGER 

SA 

QUALICORP SA 

CEG RJ SA FLEURY SA RAIA DROGASIL SA 

CELPA SA GENERAL SHOPPING E 

OUTLETS DO BRASIL SA 

RANDON PARTICIPAÇÕES 

SA 

CELPE SA GRENDENE SA RIO PARANAPANEMA SA 

CEMAR (EQUATORIAL) SA HAPVIDA SA RUMO SA 

CENTRAIS ELÉTRICAS SC SA HYPERASA RUMO MALHA NORTE SA 

CIA ENERGÉTICA DE 

BRASÍLIA SA 

IGUATEMI SA SANEPAR SA 

CIA ENERGÉTICA SP SA INVEPAR SA SÃO MARTINHO SA 

CIELO SA IOCHPE MAXION SA SARAIVA SA 

COELBA SA- CIA ELETR. 

BAHIA 

JBS SA SBF SA 

COELCE SA - CIA ELETR. 

CEARÁ 

JSL SA SLC AGRÍCOLA SA 

COMGÁS SA KLABIN SA SPRINGS GLOBAL PART. 

SA 

COPASA SA KROTON EDUCACIONAL 

SA 

SUZANO SA 

COPELSA LIGHT SA TECNISA SA 

COSAN LOGÍSTICA SA LOCALIZA SA TEGMA GESTAO 

LOGISTICA SA 

COSERN SA LOJAS AMERICANAS SA TOTVS SA 

COTEMINAS SA LOJAS RENNER SA TUPY SA 
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CPFL ENERGIAS 

RENOVÁVEIS SA 

M. DIAS BRANCO SA USIMINAS SA 

CSU CARDSYSTEM SA MAGAZINE LUIZA SA VALID SA 

CTEEP SA MAHLE SA VIA VAREJO SA 

CYRELA BRAZIL REALTY SA MARCOPOLO SA WEG SA  

CYRELA COMMERCIAL 

PROPERTIES SA 

MARFRIG SA WHIRLPOOL SA 

DASA SA MARISA SA   

      

      

EMPRESAS ALEMÃS     

1&1 DRILLISCH AG FREENET AG MTU AERO ENGINES AG 

ADESSO AG FRESENIUS MEDICAL 

CARE AG & 

MUEHLHAN AG 

ADIDAS AG FRESENIUS SE & CO KGAA MVV ENERGIE AG 

ADLER MODEMAERKTE AG FROSTA AG NORDEX SE 

ADLER REAL ESTATE AG GEA GROUP AG OSRAM LICHT AG 

ADM HAMBURG AG GESCO AG PAUL HARTMANN AG 

ALLGEIER SE GFT TECHNOLOGIES SE PROGRESS-WERK 

OBERKIRCH AG 

AUDI AG HAEMATO AG PROSIEBENSAT.1 MEDIA 

SE 

AURUBIS AG HAPAG-LLOYD AG PUMA SE 

AXEL SPRINGER SE HAWESKO HOLDING AG R STAHL AG 

BASF SE HEIDELBERGCEMENT AG RHEINMETALL AG 

BAYER AG-REG HELLA GMBH & CO KGAA RWE AG 

BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AG 

HELMA EIGENHEIMBAU 

AG 

SALZGITTER AG 

BAYWA-BAYERISCHE 

WARENVERMIT 

HENKEL AG & CO KGAA 

VORZUG 

SCHAEFFLER AG - PREF 

BECHTLE AG HOCHTIEF AG SCHALTBAU HOLDING AG 

BEIERSDORF AG HORNBACH BAUMARKT 

AG 

SCHULER AG 

BIJOU BRIGITTE MODI 

ACCESS 

HORNBACH HOLDING AG 

& CO KGA 

SENVION SA 

BILFINGER SE INFINEON TECHNOLOGIES 

AG 

SHW AG 

BRENNTAG AG INNOGY SE SIEMENS AG-REG 

CECONOMY AG JOST WERKE AG SIEMENS HEALTHINEERS 

AG 

CENTROTEC SUSTAINABLE 

AG 

JUNGHEINRICH - PRFD SIMONA AG 

CEWE STIFTUNG & CO 

KGAA 

K+S AG-REG STO SE & CO. KGAA-PREF 

SHRS 

CONTINENTAL AG KAP AG STROEER SE & CO KGAA 

COVESTRO AG KION GROUP AG SUEDZUCKER AG 

DAIMLER AG-REGISTERED 

SHARES 

KLOECKNER & CO SE TAG COLONIA-

IMMOBILIEN AG 

DEUFOL SE KNORR-BREMSE AG TELEFONICA 

DEUTSCHLAND HOLDI 

DEUTSCHE LUFTHANSA-

REG 

KRONES AG THYSSENKRUPP AG 
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DEUTSCHE POST AG-REG KSB SE & CO KGAA UNIPER SE 

DEUTSCHE TELEKOM AG-

REG 

LANXESS AG UNITED INTERNET AG-

REG SHARE 

DUERR AG LEONI AG UZIN UTZ AG 

E.ON SE MAN SE VILLEROY & BOCH AG-

PREF 

EINHELL GERMANY AG-

VORZUG 

MBB SE VOLKSWAGEN AG 

ENBW ENERGIE BADEN-

WUERTTEMB 

MCKESSON EUROPE AG WACKER CHEMIE AG 

EUROMICRON AG MERCK KGAA WESTWING GROUP AG 

EVONIK INDUSTRIES AG METRO AG ZALANDO SE 

 


