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Resumo 

 

 

O preço de transferência, em geral, é o preço praticado entre duas partes na transação de 

determinado bem ou serviço. Ao longo dos anos, as empresas que deram origem a esta 

primeira venda tornaram-se empresas-mãe, ou seja, passaram de empresas que vendiam 

a clientes localizados noutros países para empresas que vendiam às suas subsidiárias, 

localizadas nos países/zonas onde a venda ao consumidor final é feita. 

Com a criação de impostos diferenciados para cada país/zona, a gestão das empresas-

mãe identificou a necessidade de analisar as transações com o objetivo de minimizar o 

impacto fiscal em cada país/zona onde se efetua a venda final. Dessa forma, podem 

compensar os custos de produção originados num número reduzido de países com o lucro 

realizado por todas as suas subsidiárias (De Simone, Klassen e Seidman, 2017). 

Com esta situação, cada país e outros reguladores de mercado tiveram de criar legislação 

e diretrizes a fim de estabelecer limites aos preços cobrados por grupos multinacionais às 

suas entidades relacionadas. Nos últimos anos, as empresas criaram equipas para 

controlar e orientar as estruturas internas de forma a adequar essas regras. As decisões 

estratégicas têm sido influenciadas pelos Preços de Transferência de acordo com o nível 

de centralização da gestão das entidades. 

A metodologia existente assenta em comparáveis estabelecidos com, ou entre, entidades 

terceiras não relacionadas, o que provoca uma limitação pois a informação necessária 

raramente é pública ou referente às transações de forma individual. 

Esta tese propõe a aplicação de uma nova metodologia baseada na origem da venda, por 

forma a alocar o lucro tributável ao local gerador do mesmo. Não só serão analisadas as 

alterações da receita fiscal na vertente social e económica, bem como o impacto na gestão 

das próprias entidades. 

 
 

Palavras-chave: Gestão, BEPS, Metodologia de Preços de Transferência, Transferência 

de Lucros e Princípio de Plena Concorrência  



 
 

Abstract 

 

The transfer price, in general, is the price practiced between two parties on the transaction 

of a particular good or service. Over the years, the companies that originated this first sale 

became "parent" companies, i.e. they went from companies that sold to customers located 

in other countries to companies that sold to their subsidiaries, located in the countries/zones 

where the sale to the final consumer is made. 

With the creation of different taxes for each country/zone, the Management of the parent 

companies identified the need to analyze the transactions with the objective of minimizing 

the tax impact in each country/zone where the final sale is made. Thus, they can 

compensate the production costs originated in a reduced number of countries with the profit 

obtained by all the subsidiaries (De Simone, Klassen e Seidman, 2017). 

In this scenario, each country and other market regulators had to create legislation and 

guidelines in order to establish pricing limit’s charged by multinational groups' to their related 

entities. In these past few years, companies have created teams to control and guide internal 

structures in order to make these rules compliant. Strategy decisions have been influenced 

by Transfer Pricing according to the level of Management centralization. 

The existing methodology is based on comparables established with or between unrelated 

third parties, which causes a limitation since the necessary information is rarely public or 

refers to individual transactions. 

 

This thesis proposes the application of a new methodology based on the origin of the sale, 

in order to allocate the taxable income to the original location. Not only will the changes in 

tax revenue in the social and economic aspect be analyzed, but also the impact on the 

management of the entities themselves. 

 

Key Words: Management, BEPS, Transfer Pricing Methodology, Profit Shifting and Arm`s 

length principle. 
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Parte I: Contextualização 

 

Capítulo 1: Investigação 

 

1.1 Tema a investigar 

 

O tema subjacente a este trabalho de investigação surge com a observação empírica do 

resultado da receita fiscal obtida por cada país da União Europeia (UE) resultante da 

atividade empresarial e, em simultâneo, da criação de Diretivas por parte da UE, no sentido 

de dotar as autoridades tributárias locais de legislação que permita evitar a não tributação 

de rendimentos com origem nesses mesmos países.  

 

Apesar de a taxa nominal sobre os lucros estar legalmente estabelecida, existe uma 

diferença entre essa taxa e a taxa efetivamente paga pelas empresas, devido a todos os 

benefícios fiscais locais conseguidos quando estão reunidas determinadas condições. 

Poderá essa diferença ser originada apenas por fatores aleatórios ou existe uma correlação 

inversa que dita que os países com taxas nominas elevadas apresentam taxas efetivas 

mais baixas? Apesar de estes estudos já terem sido efetuados no passado, a tendência 

tem alterado com o passar dos tempos e com a globalização económica das empresas 

multinacionais, que tem vindo a tornar o mundo cada vez mais pequeno. A taxa efetiva 

acaba por constituir um possível indicador de fraude fiscal ou de planeamento fiscal 

agressivo como medida de gestão. 

 

A temática em análise ganha mais formato quando comparamos as taxas de IRC praticadas 

em países de referência da UE (França, Itália, Alemanha e Espanha) com a respetiva taxa 

efetiva de tributação, e concluímos que a diferença entre as duas é sempre superior a 17 

pontos percentuais (Tabela 1). 
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Tabela 1: Taxa de IRC na UE (nominal Vs efetiva) - 2018 

 

Fonte: OCDE1 e KPMG2, com adaptação própria 

 

As taxas de IRC definidas localmente por cada governo refletem medidas orçamentais 

necessárias para um equilíbrio interno de cada país.  

 

No entanto, quando as mesmas são comparadas com o volume de vendas, esse resultado 

parece contrário ao que seria esperado. Esta evolução resulta do facto de o volume de lucro 

ser menor nos países produtores, isto é, os países que são maioritariamente exportadores 

                                                      
1 https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm 

 
2 https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-

table.html 

 

https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html
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têm custos de produção que os países consumidores não têm. Traduzindo este cenário 

para o meio empresarial, a maioria das empresas tem as suas unidades produtivas em 

países como a Alemanha e a França, o que faz com que apesar de terem taxas de IRC 

elevadas, as mesmas pagam uma taxa efetiva mais baixa pois têm custos elevados.  

 

No estudo “The missing profits of nations” realizado por Tørsløv, Wier e Zucman, é possível 

ter uma primeira abordagem à transferência de lucros, pois o estudo - para além de explorar 

os dados estatísticos que evidenciam que 40% dos lucros das multinacionais foram 

transferidos para paraísos fiscais em 2015 - realça os dados da balança de pagamentos 

bilaterais disponibilizados por paraísos fiscais. Segundo o estudo, as decisões políticas de 

redução de impostos apenas geram alterações imediatas na economia e não significam que 

as mesmas sejam positivas, pois a redução das taxas fiscais efetivas é apenas constatada 

do ponto de vista global e não local (Tørsløv, Wier e Zucman, 2020). Segundo o estudo, 

entre 1985 e 2018, a média do imposto global pago pelas empresas desceu para metade, 

mais concretamente de 49% para 24%. Nos Estados Unidos, em 2018, a taxa passou de 

35% para 21%. A conclusão principal desse estudo foi a de que as entidades multinacionais 

são sucessivamente mais lucrativas do que as entidades locais em países com baixa 

tributação. 

 

Em Portugal, as políticas orçamentais e económicas permitiram uma aproximação da taxa 

nominal à taxa efetiva, mostrando assim que se está a caminhar para uma taxa intermédia 

como se pode constatar no Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Taxa de IRC em Portugal (nominal vs efetiva).  

Fonte: OCDE3 e KPMG4 com adaptação própria. 

 

As vendas realizadas por essas unidades não são apenas resultantes do mercado interno, 

mas do mercado global. Assim, a receita fiscal de cada país é gerada também pelos preços 

praticados com todas as sucursais espalhadas pelo mundo, tendo apenas como regras de 

controlo as estabelecidas pela política de preços de transferência, suportada pelos 

resultados das respetivas metodologias.  

 

Os preços de transferência não são ilegais ou abusivos e todos os métodos definidos pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) são coerentes 

com o princípio da plena concorrência (arm’s length). O que normalmente é ilegal e 

considerado abusivo é o preço de transferência incorreto ou manipulado sem ser tido em 

consideração o princípio da plena concorrência.  

 

                                                      
3 https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm 

 
4 https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-

table.html 
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Gráfico 2: Taxa de IRC (nominal vs efetiva) em alguns países da UE em comparação com Portugal.  

Fonte: OCDE5 e KPMG6 com adaptação própria. 

 

Essa observação do gráfico 2 originou a dúvida que se materializa no seguinte tema a 

investigar: 

 

As Metodologias usadas em Preços de Transferência são a solução ou parte do problema? 

 

Por forma a investigar o tema, teremos como objetivo analisar o impacto de uma 

metodologia que tendencialmente reduza a subjetividade permitida pela metodologia atual, 

tendo por base o tecido empresarial multinacional, presente em Portugal. 

 

 

 

 

                                                      
5 https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm 

 
6 https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-

table.html 
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1.2 Questões para investigação 

 

No decorrer desta investigação pretende-se responder a várias questões que se espere 

que iluminem o caminho para uma evolução harmonizada de conceitos e práticas, a nível 

Mundial. As questões principais são: 

 
- As Metodologias de Preços de Transferência são isentas e transparentes?  

- Qual a metodologia para análise de preços de transferência sujeita a menos 

subjetividade? 

- Existe espaço para um novo método? 

- Que metodologia se pode propor que resolva o problema inicial e não condicione 

as práticas de gestão? 

 

1.3 Estrutura da tese 

 

A tese está estruturada por forma a descrever o caminho percorrido de aprendizagem até 

chegar às conclusões finais que podem, ou não, mostrar uma abordagem diferente de um 

problema antigo.  

 

A tese, após a apresentação em termos de objetivos propostos, inicia-se com uma 

introdução da informação base sobre o tema de Preços de Transferência e do seu 

desenvolvimento até aos tempos mais recentes. Posteriormente faz-se uma 

contextualização dos conhecimentos, que mesmo dispersos, farão mais sentido quando 

analisados de uma forma macro (“Formulary Apportionment”). Os passos seguintes passam 

pela identificação das limitações existentes à data e apresentação de soluções que 

permitam ultrapassar por completo esses obstáculos de implementação ou harmonização. 

Perante essas soluções será identificado o impacto nos diferentes intervenientes, caso 

sejam implementadas, nomeadamente na gestão das empresas e respetivos processos de 

tomada de decisão. Como tarefa final, será exposta a aplicação prática dos caminhos 

propostos e respetivas conclusões com impactos práticos.  
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Capitulo 2: Preços de Transferência 

 

2.1 Introdução 

 

A noção de transferência e do respetivo “preço” implícito na mesma é o início deste 

caminho, pois todas as transferências têm um preço a pagar. O preço é determinado tendo 

como base todos os custos suportados, acrescido de uma margem. 

 

O equilíbrio do consumidor resulta do desenvolvimento do Modelo da Procura e Oferta. 

Segundo Mata (2011), o objetivo deste “é determinar os preços e quantidades que serão 

transacionados num determinado mercado”, assim, desta forma estas condições serão 

sempre equiparadas a condições Arm’s length. 

 

Também é base do apuramento da reta de equilíbrio do consumidor o rendimento, que 

define a restrição orçamental, e a quantidade procurada na perspetiva de aquisição 

alternativa de bens. 

 

Assim existe uma relação direta entre a reta de equilíbrio do consumidor e a reta da procura, 

sendo verdadeira a afirmação de que “através do equilíbrio do consumidor podemos deduzir 

a sua curva da procura”, que deveria ser sempre em condições de Arm’s Length. 

 

Com o passar do tempo, as empresas originadoras dessa primeira venda, transformaram-

se em empresas “mãe”, isto é, passaram de empresas que vendiam a clientes situados 

noutros países a empresas que vendem para as suas participadas, localizadas nos 

países/zonas onde se efetua a venda ao consumidor final. 

 

Os preços de transferência são identificados como parte dos encargos da organização 

sobre produtos ou serviços transferidos entre empresas associadas. Pode ser entre 

subsidiárias ou entre divisões de uma empresa multinacional. A livre circulação de capital 

e trabalho, a mudança das bases de fabricação de locais de alto custo para locais de baixo 

custo, a remoção gradual de barreiras comerciais e fronteiriças, desenvolvimentos 

tecnológicos e de telecomunicações e a importância cada vez maior de gerir riscos de 

desenvolvimento, proteção e exploração da propriedade intelectual tiveram um impacto 
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importante na gestão das empresas. A globalização impulsionou o comércio e distribuiu os 

investimentos estrangeiros diretos em vários países. 

 

Com a criação de impostos diferentes para cada país ou zona, as empresas “mãe” 

identificaram a necessidade de analisar as transações com o objetivo de minimizar o 

impacto fiscal em cada país/local onde a venda final é realizada e simultaneamente no 

país/local da empresa mãe. Desta forma, conseguem compensar os custos de produção 

originados num número reduzido de países com o lucro realizado por todas as subsidiárias 

(De Simone, Klassen e Seidman, 2017) e pela empresa mãe.  

 

Com esta necessidade, cada país e as demais entidades reguladoras de mercados tiveram 

a necessidade de criar legislação e diretivas que criem barreiras à manipulação por parte 

dos grupos multinacionais, dos preços praticados entre entidades associadas. 

 

2.2 Evolução histórica 

 

Com a criação em 1961 da OCDE a Europa começou o caminho para a uniformização de 

conceitos, com vista a evitar a dupla tributação e, neste sentido, ajustar disparidades 

tributárias ocorridas para o mesmo bem transacionado para rendimentos em mercados 

diferentes.  

A criação de convenções para evitar ou eliminar a dupla tributação os Bilateral Tax Treaties 

(BTTs), teve como objetivo a criação de regras que permitiriam o reconhecimento de 

poderes no que diz respeito à tributação dos juros, dividendos, royalties e outros. No 

entanto, os acordos de troca de informação fiscal os Tax Information Exchange Agreements 

(TIEAs) foram fundamentais para que os BTTs funcionassem melhor (Daniel, 2017). O 

gráfico 3 abaixo mostra a evolução dos BTTs e dos TIEAs entre 1975-2013. 
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Gráfico 3: Números de BTT’s e TIEA’s entre 1975-2013. Fonte: Daniel, 2017, p. 26 

Fonte: Daniel (2017, p. 26) 

 

No entanto com a liberdade das empresas na escolha de tratados e respetivos países, 

existe a preocupação com o facto de que grupos empresariais estarem a estruturar as 

transações para tirar vantagem de tratados mais favoráveis (Treaty-Shopping). Esta 

situação resultaria no oposto ao qual os tratados foram criados e, no limite, esta gestão dos 

tratados poderia resultar no extremo numa dupla não tributação. Esta situação só viria a ser 

atenuada com a aplicação da Ação 4 do projeto Erosão de Bases Tributárias e 

Transferência de Lucros (BEPS) desenvolvida no ponto 2.5. 

A diversidade de atividades das empresas cria uma dificuldade acrescida na criação de 

diretivas e normativos. Nada que, na tese de doutoramento “The Importance of Transfer 

Pricing: A Microeconomic Theory of Multinational Behaviour Under Trade Barriers” (Eden, 

1975), não tivesse já sido referido como um problema para o desenvolvimento económico 

dos países. 

 Em 1979 a OCDE publica um primeiro relatório sob o título de Transfer pricing and 

multinational enterprises, tendo sido o mesmo revisto em julho de 2010 e depois em 2017. 

Este passo foi um grande avanço no tratamento desta problemática de uma forma universal. 
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Uma das forças motivadoras para a criação destas diretivas foi a transferência de lucros 

para países com um quadro tributário mais benevolente em termos de taxas, e não só. 

No entanto, problemas e limitações são prontamente identificadas e designados como “The 

abuse and exploitation of transfer pricing laws” (Wu, 2010). As empresas multinacionais 

começaram a usar as diretivas da OCDE em seu benefício, pois são amplas e com várias 

alternativas, variando consoante os objetivos estratégicos da empresa.  

 

2.3 Metodologias de definição de Preços de Transferência 

 

As diretivas da OCDE e consequente legislação criada para regular os Preços de 

Transferência tiveram como objetivo regulamentar as transações de bens e serviços entre 

entidades associadas (societariamente ou economicamente), utilizando como metodologia 

preferencial a comparação com transações idênticas entre entidades não associadas 

(método do preço comparável de mercado). Deste conceito deriva a definição do Princípio 

da Plena Concorrência – arm`s lenght principle. 

O método do preço comparável de mercado (Comparable Uncontrolled Price method) 

consiste em fazer a comparação do preço de um bem ou de um serviço prestado presente 

na operação vinculada com o preço de um bem ou de um serviço prestado no âmbito de 

uma operação não vinculada, em condições comparáveis de mercado. Na prática consiste 

em reter como “Preço de Transferência”, o preço praticado em transações similares por 

entidades independentes atuando num mercado concorrencial, em circunstâncias 

semelhantes, o que na maior parte das vezes se revela difícil ou até mesmo impossível, 

pondo de parte a utilização deste método preferencial. As suas características comparáveis 

são fundamentais e por isso este método tem um nível de comparabilidade muito exigente. 

As transações devem ser muito semelhantes na sua natureza, e devem possuir 

características secundárias para permitirem a sua identificabilidade. 

Este método assenta numa análise transacional e a sua aplicação tem como base duas 

características principais: 
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 i) Operações com um grau de semelhança elevado; 

ii) Empresas sem relações vinculadas (o que é difícil encontrar em ambientes 

multinacionais); 

No entanto, tomando em consideração a portaria portuguesa que apresenta e regula os 

preços de transferência, este método deve verificar os seguintes pressupostos:  

i) Semelhança das transações; 

ii) Independência das entidades analisadas; 

iii) Um mercado concorrencial; 

iv) Semelhança de circunstâncias.  

À primeira vista este método pode ser facilmente excluído pelo simples facto de não 

compreender os seus pilares-base, no entanto poderá existir uma segunda abordagem, 

caso esta primeira fase falhe. Nesta situação o sujeito passivo deve encontrar e quantificar 

os efeitos oriundos das diferenças existentes nos preços em análise de bens e serviços 

comparáveis que contenham características secundárias que os diferenciem, fazendo os 

ajustamentos necessários para os corrigir, e, desta forma determinar um preço ajustado 

correspondente ao da operação não vinculada comparável.  

Apesar de este ser um dos métodos principais das orientações sobre Preços de 

Transferência, a OCDE indica para o facto que, quando se efetuam os ajustamentos 

secundários por forma de a aproximar a comparabilidade dos “preços”, os mesmos podem 

afetar a fiabilidade do método, por permitir julgamentos subjetivos às características a 

adicionar ou a retirar da análise. Assim a qualidade da aplicação do método depende da 

quantidade e impacto materialmente relevante dos ajustamentos efetuados. 

O método do preço comparável de mercado deve ser tomado em consideração, 

principalmente nos casos em que a empresa em análise pode comparar o preço do produto 

ou serviço com o mesmo bem ou serviço, quando transacionado entre duas entidades 

independentes, isto é, quando na sua atividade interage para o mesmo bem e serviço com 

entidades não relacionadas. Assim temos um comprável direto puro. Neste caso é preciso 
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ressalvar e assegurar que a entidade caracterizada como não relacionada cumpre em toda 

a linha com essa característica.  

Outras metodologias foram formuladas e divulgadas como secundárias, sempre para 

situações onde não seria possível usar o método do preço comparável de mercado, 

nomeadamente: 

 - Método de Revenda Minorado; 

 - Método de Custo Majorado; 

 - Método do Fracionamento do Lucro; 

 - Método da Margem Líquida da Operação. 

O Método de Revenda Minorado e o do Custo Majorado residem respetivamente na 

dedução ou adição da margem, consoante seja um distribuidor ou produtor.  

O método do preço de revenda minorado (Resale Price Method) representa o preço pelo 

qual um bem ou serviço adquirido a uma empresa vinculada é revendido a uma outra 

empresa independente. Segundo este método o preço de revenda deu origem a uma 

margem bruta ajustada (a margem sobre o preço de revenda), com a qual o revendedor 

pode cobrir os seus custos de exploração e produzir o lucro necessário para manter a sua 

normal/contínua atividade. Na determinação dos custos, dever-se-á ter em conta que o 

preço de venda mesmo nas transações internas de um grupo compreenderá os custos 

diretos e indiretos.  

Na legislação portuguesa, a margem de lucro bruto comparável pode ser calculada pela 

margem sobre o preço de revenda utilizada numa operação não vinculada comparável 

praticada por uma empresa que pertença ao mesmo grupo empresarial ou até mesmo por 

uma entidade independente.  

A margem sobre o preço de revenda obtida pelo revendedor, no âmbito de uma operação 

controlada, pode ser determinada com referência à margem que o mesmo revendedor 

pratica relativamente a produtos comprados e revendidos no âmbito de operações 

comparáveis em mercado aberto. No entanto a margem sobre o preço de revenda utilizado 
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por uma empresa independente do âmbito de operações comparáveis em mercado aberto 

pode ser utilizada como indicador comparável.  

Relativamente às comparações destinadas à utilização do método do preço de revenda 

minorado, os ajustamentos imprescindíveis à tomada em consideração das diferenças entre 

produtos são menores do que normalmente acontece com o método do preço comparável 

de mercado.  

Nos cenários em que as operações não são comparáveis em todos os aspetos, e as 

diferenças têm uma carga relevante na margem bruta, o sujeito passivo deve ajustar o 

preço, tal como no método anterior. 

Este método revela-se mais útil quando é aplicado a operações de 

comercialização/distribuição e marketing. O método já não é suficiente se, anteriormente à 

revenda, as mercadorias sofrerem uma nova transformação ou forem incorporadas num 

produto mais complexo, com consequente perda ou transformação da sua identidade.  

O método do custo majorado (Cost Plus method) inicia-se com a determinação dos custos 

suportados pelo fornecedor no quadro de uma operação vinculada, relativamente a bens 

ou a serviços transferidos para uma entidade relacionada. A esses custos é acrescentada 

uma margem de lucro bruta, de modo a obter o preço final, tendo em atenção as funções 

realizadas e riscos assumidos, os ativos usados e as condições do mercado. Obtém-se, 

deste modo, um preço que pode ser considerado como o preço de plena concorrência da 

operação inicial entre entidades relacionadas.  

A margem de lucro pode ser obtida tendo como referência a margem de lucro bruto utilizada 

numa operação não vinculada comparável executada por uma empresa não vinculada, 

podendo exercer funções perante riscos similares, usando o mesmo tipo de ativos e 

assumir riscos semelhantes, podendo assim, referir-se a transações de produtos ou 

serviços idênticos com empresas independentes e assumir um sistema de custeio 

semelhante ao utilizado na transação comparável. 

A margem de lucro bruta adicionada aos custos pode ser identificada tendo por base a 

margem de lucro bruta utilizada numa operação não vinculada comparável, devendo ser 

efetuados os ajustamentos necessários para eliminar as diferenças entre as operações com 
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efeito importante na margem de lucro bruta ajustada que correspondente à da operação 

vinculada que serviu de comparação. 

Este método revela-se o mais adequado no caso da venda de produtos semiacabados entre 

empresas associadas, no quadro de acordos celebrados entre estas, com vista à utilização 

comum de equipamentos, aprovisionamento, ou quando a operação controlada consiste na 

prestação de serviços.  

O método do fracionamento do lucro (Profit Split Method) procura eliminar a incidência, 

sobre os lucros, das condições especiais acordadas ou impostas numa operação vinculada, 

determinando a repartição dos lucros a que empresas independentes teriam normalmente 

acedido, se tivessem realizado a operação ou as operações em causa. 

O método do fracionamento do lucro consiste, em primeiro lugar, na identificação do 

montante total dos lucros a repartir pelas entidades relacionadas em função de uma base 

válida, semelhante à divisão dos lucros que teria sido preconizada e refletida num contrato 

celebrado tendo como base o princípio da plena concorrência.  

Uma das vantagens do método do fracionamento do lucro reside no facto de, em regra, não 

se basear diretamente em operações estritamente comparáveis, podendo ser utilizado em 

casos que tais operações entre empresas independentes não possam ser identificadas. A 

repartição dos lucros repousa sobre a divisão funcional entre as próprias empresas 

associadas tendo sempre em consideração para este caso, as funções exercidas, os ativos 

usados e os riscos assumidos e tendo em consideração dados externos como outras 

empresas que tenham funções comparáveis com a que está a ser analisada usando o 

mesmo tipo de ativos identificados e sob a influência dos mesmos riscos teriam originado 

os resultados subjacentes. 

As condições estipuladas neste método baseiam-se nos lucros preconizados e não nos 

lucros efetivos visto que o sujeito passivo não pode saber, no momento em que as 

transações são efetuadas, qual o valor dos lucros que virão a ser obtidos. 

A autoridade fiscal quando analisa o método escolhido, verifica sempre se o mesmo é o 

método que permitirá um resultado mais real quando confrontado com o preço de plena 



 

29 
 

concorrência, e tenta ter em conta o facto de o sujeito passivo ignorar os lucros realizados 

pela empresa, visto serem apenas previsões.  

Por esta razão o normativo português prevê, na portaria que regula os preços de 

transferência, a sua aglomeração caso: 

i). As operações vinculadas estejam de tal forma incluídas no processo que se 

torne impossível de tratar as mesmas de forma separada; 

ii). Existam ativos incorpóreos de grande valor e por isso não seja possível 

encontrar nada comparável nem a aplicação dos métodos remanescentes; 

No entanto pelo facto de a empresa não ter a obrigatoriedade de apresentar o dossier, a 

não ser que o mesmo seja requisitado pela autoridade tributária, o sujeito passivo pode 

sempre ajustar a informação contida no mesmo, de forma a espelhar uma correta avaliação 

do princípio da plena concorrência. 

Na prática temos outra alternativa para aplicar este método que consiste na divisão do lucro 

em duas etapas. Na primeira etapa obtém-se previsões com base em dados passados ou 

presentes comparáveis, de entidades independentes. Num segundo passo, depois do 

apuramento do lucro/prejuízo haverá lugar à repartição pelas empresas envolvidas. 

Neste método os ajustamentos apenas deverão ter lugar quando as transações não sejam 

idênticas tal como nos restantes métodos.  

O método do fracionamento do lucro (Profit Split Method) procura eliminar a incidência, 

sobre os lucros, das condições especiais acordadas ou impostas na operação vinculada, 

tendo em consideração as funções desempenhadas por cada entidade complementadas, 

na medida do possível, por dados externos que indiquem o modo como empresas 

independentes teriam dividido os lucros em circunstâncias idênticas. 

O método da margem líquida da operação (Transactional Net Margin Method) consiste em 

determinar a margem de lucro líquida obtida por uma empresa na transação ou conjunto 

das operações identificadas como vinculadas, tomando como base, os custos, as vendas 

ou os ativos.  
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Assim sendo, este método aplica-se de modo idêntico ao do método do preço comparável 

de mercado e ao do método do preço de revenda minorado. A margem líquida obtida por 

uma empresa numa operação, ou série de operações (ou de operações cuja agregação é 

praticável e desejável), comparável deve ser determinada, teoricamente, tendo como 

referência a margem líquida que a mesma empresa realiza em operações comparáveis em 

mercado aberto. Sempre que tal não seja possível, deverá identificar-se a margem líquida 

que teria sido obtida por uma empresa independente em operações consideradas 

comparáveis.  

Sempre que nas operações sejam identificadas diferenças, estas devem ser eliminadas de 

forma a permitir comparar a margem de lucro líquida das mesmas. 

Uma das vantagens deste método reside no facto de as margens líquidas (por exemplo, o 

rendimento dos ativos, o lucro de exploração em relação às vendas ou outros indicadores 

do lucro líquido) serem menos sensíveis às diferenças que afetam as operações do que o 

os preços utilizados no método do preço comparável em mercado aberto.  

Na aplicação deste método deve ser considerada informação relativa a diversos anos, de 

forma a garantir que os resultados alcançados não sejam distorcidos, por exemplo, pelos 

ciclos económicos.  

Na prática, a utilização deste método ajuda a simplificar a análise a efetuar a um grande 

conjunto de operações. Tomando como exemplo da comparação o ROS (Return On Sales) 

entre empresas podemos substituir a comparação individual de operações de uma mesma 

empresa pela simples com comparação do indicador acima identificado. 

Nos países desenvolvidos como é o caso da Alemanha, a utilização deste método é muito 

mais acentuada tal como os rácios de rentabilidade operacional ou dos ativos. Se a 

operação a que se está a aplicar este método tiver uma preponderância superior ao total 

das outras transações, este método é considerado o preferencial e simplista de todos os 

apresentados anteriormente. 

Mesmo com a diversidade de metodologias, as dificuldades encontradas na prática pela 

aplicação das mesmas, quer pela particularidade das transações quer por interesse das 

próprias organizações, foram publicamente abordadas, pela primeira vez no Congresso da 
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International Fiscal Association (IFA, 1992), tendo sido identificados e compilados os 

seguintes problemas quando aplicada a metodologia proposta: 

i. Os produtos comparados não são similares em natureza, qualidade, novidade, 

época em que aparecem no mercado; 

ii. Os mercados não são comparáveis em termos de dimensão e características; 

iii. As transações podem apresentar diferenças consideráveis em volume; 

iv. As condições financeiras, frequentemente, diferem e dependem da integração 

financeira das partes; 

v. Certas mercadorias são objeto de uma publicidade diferente ou incorporam 

marcas diferentes ou bens incorpóreos associados à venda, pelo que deixam de 

ser similares”.  

Acima de tudo as multinacionais têm dificuldade em obter informação comparável (ou 

somente informação) das entidades com as quais se poderiam comparar as transações, 

pois, normalmente, essas entidades são o tecido concorrencial do mercado, por 

consequência, essa informação é confidencial. 

Os dados disponíveis para uma análise de preços de transferência podem ser conjuntos, 

detalhados, ou específicos a um determinado país ou empresa.  

As principais fontes de dados necessários para a definição de preços de transferência vão 

desde dados individuais que normalmente já estão reunidos em bases de dados até ao 

detalhe das demonstrações financeiras. Mais detalhe do que isso, até ao momento não é 

possível. 

Não obstante, apesar das vantagens, a utilização de dados microeconómicos tem certas 

limitações na derivação de estimativas globais. Por exemplo, bases de dados comerciais 

de demonstrações financeiras de empresas, como a Orbis (nível mundial), a Amadeus 

(nível europeu) ou a SABI (nível ibérico) contêm amostras que podem afetar as estimativas. 

As bases referidas anteriormente pertencem ao Grupo Bureau van Dijk, no entanto outra 

base de dados bastante mais abrangente é a Bloomberg, mais conhecida pela informação 

referente a mercados financeiros, mas igualmente completa em relação às informações 

contidas nos balanços e demonstrações de resultados. Em termos de detalhe, ainda não 

existem bases de dados que permitam a individualização de operações, o que impossibilita 
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o uso das principais metodologias disponíveis para a elaboração e cálculo dos Preços de 

Transferência. 

Uma limitação comum a todas as fontes disponíveis é a representação de países em 

crescimento, que pela falta de informação representativa pode a levar a outliers que podem 

distorcer a análise dos dados. 

 

2.4 Pontos fracos das atuais metodologias 

 

Todos os métodos descritos anteriormente permitem a afetação subjetiva por parte dos 

grupos económicos, dificultando a análise crítica de quem tenta validar e/ou evitar a 

transferência indevida de lucros, pois na prática, no que diz respeito aos investidores ou 

gerentes que optem por evitar os impostos de forma mais ou menos agressiva 

provavelmente não afetarão os preços das ações, desde que permaneçam dentro dos 

domínios passíveis de serem considerados aceitáveis pela empresa e respetivas 

autoridades fiscais (Brooks et al., 2016). 

No seguinte quadro apresentam-se os pontos fracos e os pontos fortes de cada método, 

nomeadamente as suas fragilidades conceptuais: 

 

Quadro 1: Pontos fracos dos métodos da OCDE para Preços de Transferência 

Fonte: Elaboração própria. 
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As metodologias disponíveis e normalmente usadas são alocadas consoante a natureza da 

operação e consoante a adequação da atividade da organização. Cada método apresenta 

limitações práticas e conceptuais, não existindo um que consiga ser idóneo e aplicável de 

forma igual a todas as organizações.  

 

O método do preço comparável de mercado está sujeito à falta de informação comparável, 

pois esses dados são confidenciais e não sujeitos a divulgação. A única situação 

teoricamente possível seria o cálculo do Preço Médio Venda, ou Average Sales Price 

(ASP), com base nos dados do valor de custo das mercadorias, mas para isso teríamos de 

ter acesso à quantidade vendida e a empresa apenas poderia ter um produto, pois, caso 

contrário, o ASP seria deturpado. A comparabilidade também terá de ter em conta o 

tamanho da empresa, pois, caso o baixo ASP resulte da capacidade de negociação, o 

mesmo deixará de ser comparável. Este método seria ideal para a aplicação a uma 

empresa que compre os mesmos produtos, tanto a empresas do grupo como a entidades 

não relacionadas, o que raramente acontece. 

 

O Método de Revenda Minorado é preferencialmente utilizado para empresas que praticam 

a revenda e pressupõe que a estrutura de custos assente numa organização de vendas 

(maioritariamente custos variáveis), ficando assim a margem a comparar associada a uma 

estrutura de serviços. A principal dificuldade de usar este Método é a falta de informação 

pública e de comparabilidade entre empresas, pois a metodologia deveria ser aplicada 

individualmente a cada setor/produto da empresa, mas a informação financeira 

disponibilizada apenas permite o cálculo da Margem Bruta do negócio como um todo. Outra 

limitação da comparabilidade entre empresas é o facto das mesmas raramente terem o 

mesmo portefólio de produtos, tal como é o caso dos grossistas. 

 

O Método do Custo Majorado é preferencialmente utilizado por empresas industriais que 

compram matérias para transformar e, por isso, têm uma estrutura de custos mais 

industrializada (maioritariamente custos fixos), ficando assim a margem a comparar 

associada a uma estrutura de suporte, necessária para fazer e preparar o produto para a 

venda. A principal dificuldade de usar este Método é a falta de informação pública e de 

comparabilidade entre empresas, pois a metodologia deveria ser aplicada individualmente 

a cada setor/produto da empresa, mas a informação financeira disponibilizada apenas 
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permite o cálculo da Margem Bruta do negócio como um todo. Em muitos casos a 

informação sobre as matérias-primas é confidencial principalmente porque é um facto 

diferenciador e concorrencial na composição do preço.  

 

O Método do Fracionamento do Lucro consiste, numa primeira fase na identificação do lucro 

consolidado de uma determinada operação e, numa segunda fase, na repartição do lucro 

pelas respetivas empresas controladas com base numa chave de repartição 

economicamente válida. Numa terceira e última fase é necessário repartir o Lucro 

remanescente respeitante às restantes transações, e para tal, é necessário recorrer a 

alocações com base em critérios subjetivos.  

 

A dificuldade tem residido sempre na identificação da referida chave e novamente nos 

comparáveis de mercado, pois perante a diversidade de operações e estruturas 

organizacionais, muitas das chaves são apenas criadas tendo em conta as funções 

exercidas, os ativos utilizados e os riscos assumidos por cada uma. Este método é 

aconselhado quando se está na presença de operações que dificilmente se conseguem 

diferenciar para uma análise individual, ou quando existem ativos incorpóreos de elevado 

valor que tornem impossível estabelecer um grau apropriado de comparabilidade com 

operações não vinculadas e não permitam a aplicação dos restantes métodos. Este método 

poderia criar uma nova dimensão caso fosse utilizado com uma chave de repartição 

baseada nas vendas no entanto essa hipótese nunca foi usada/documentada ou 

desenvolvida publicamente. 

 

O Método da Margem Líquida da Operação, é preferencialmente utilizado por empresas 

prestadoras de serviços ou situações em que a complexidade é tão elevada que a utilização 

de qualquer dos outros métodos, descritos anteriormente, se demonstra impossível. A 

utilização deste método compara, em última instância o lucro (EBT) da operação. 

Idealmente, iria comparar o lucro por segmento de negócio, no entanto, a alocação de 

custos com o recurso à contabilidade analítica, nem sempre é possível. Adicionalmente 

caso fosse possível o cálculo do lucro por segmento de atividade, seria impossível de obter 

essa informação comparável de outra entidade não relacionada. Como último recurso, a 

comparação de EBTs entre entidades é possível, mas improvavelmente comparável.  
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Como resultado concluímos que quase todas as metodologias usadas são facilmente 

orientadas mediante o objetivo das organizações, não refletindo o verdadeiro conceito da 

iniciativa da Metodologia de Preços de Transferência, criada pela OCDE. Cada organização 

tem ao seu dispor vários mecanismos que permitem regular e justificar os preços praticados 

entre as entidades do mesmo grupo, e assim justificar a transferência dos lucros pelos 

grupos económicos, no sentido de permitir uma “otimização fiscal”, isto é, para percorrerem 

o caminho da menor tributação efetiva.  

 

Perante todas estas opções, apenas o método do Fracionamento do Lucro permite uma 

distribuição do lucro com regras mais concretas e transparentes, tendo apenas como 

limitações a identificação da chave economicamente viável e a limitação da dificuldade de 

encontrar comparáveis para o lucro remanescente, sendo esta última uma limitação comum 

a todos os outros métodos.  

 

2.5 BEPS 

 

Novamente, no Conselho da OCDE, realizado em 1995, foi demonstrado que estas normas 

eram apenas os primeiros passos necessários para percorrer o caminho. 

“The Europeans have not really been able to get one currency because no country was 

willing to give up his fiscal independence, and that´s not going to change for a long 

time.”(Peter Drucker, 2005) 

Drucker (2005), na sua última entrevista televisiva, consegue resumir em duas linhas a 

origem do principal obstáculo para a evolução desta temática, pois a questão não se prende 

apenas com as estratégias das multinacionais. Este obstáculo seria ultrapassado se a 

estratégia política estivesse alinhada e os países onde a capacidade produtiva está 

instalada conseguissem aceitar a redução da receita fiscal originada por estas novas 

medidas.  

Estas diferenças entre regimes e a sua falta de cooperação e partilha provocam muitas das 

vezes uma dupla tributação dos lucros, levando mais uma vez as multinacionais a criarem 



36 
 

mecanismos de otimização para corrigirem algo que deveria ser natural (Jalan e 

Vaidyanathan, 2017). 

Tal como referido por Büttner e Thiemann (2017) a pressão política nos próximos anos será 

decisiva sobre a questão de saber se a OCDE consegue restabelecer um consenso sobre 

as questões de conflito, pois, depois de todos estes contributos, o problema persiste e, com 

toda a metodologia existente, continua a existir espaço para uma grande subjetividade, sem 

resultar em qualquer equidade ou transparência fiscal que já não estivesse demonstrada 

pelos Grupos Multinacionais.  

E desta necessidade nasce o projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), apresentado 

pela OCDE na reunião dos Ministros das Finanças dos Estados-Membros do G20, realizada 

em julho de 2013. Este projeto consiste numa estratégia de combate à erosão da base 

tributária e ao desvio de lucros onde a tributação é mais benevolente ou inexistente. 

A OCDE terá de estar preparada para as consequências que podem resultar do Brexit, 

nomeadamente a tentação por parte dos governantes no Reino Unido de tentarem 

compensar a saída de investimento, com políticas fiscais privilegiadas, comparativamente 

com o que é praticado na UE (Freedman, 2017). 

Em muitas situações, o planeamento fiscal resulta numa exploração de zonas cinzentas, 

incompatibilidades, lacunas e paraísos fiscais (Jones e Temouri, 2016), na legislação 

societária e fiscal, que permitem que os grupos económicos movimentem os lucros, 

conseguindo reduzir o encargo fiscal pago globalmente. 

Tal como referido pela Comissária da UE para os assuntos de concorrência, Margrethe 

Vestager numa entrevista ao The Economist (The €13 billion bite, 2016), a normativa interna 

irlandesa ajudou a Apple a pagar uma taxa de IRC inferior a 1%. Esta estratégia não 

infringiu nenhuma lei interna mas é contra as regras da UE que impedem os estados 

membros de oferecerem tratamento preferencial aos cidadãos, no que diz respeito a ajudas 

estatais. Basicamente esta situação foi criada, porque a Apple tinha duas entidades 

registadas na Irlanda que detinham o direito do uso da propriedade industrial da marca e, 

sendo assim, permitiam que a maior parte dos lucros fosse transferida para uma sede que 

apenas existia no papel e não era residente em nenhum país. 
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O plano de ação do BEPS (OCDE, 2013) assenta em três linhas orientadoras, 

transparência, consistência e substância, que se traduzem nas seguintes 15 ações: 

 

Ação 1 – Economia Digital: Desafios da economia digital  

Esta ação tem como objetivo identificar os principais obstáculos que a economia digital 

coloca para uma efetiva utilização das regras fiscais dos vários países e criar condições 

para ultrapassar essas limitações, utilizando uma visão global. Os temas a serem 

abrangidos refletem a necessidade de organizações terem presença digital e respetivos 

canais de venda em países diferentes, sem estarem sujeitas à tributação devido à falta de 

controlo em temos de regras internacionais. Este tema vai desde a localização de serviços, 

bens e informação comercializáveis (ex: “Cambridge Analytics”) até à criação de valor e 

receitas perante novos modelos de negócio e a respetiva taxação correta e correspondente 

cobrança, principalmente quando o fornecimento de serviços, bens e informação é 

transfronteiriço. Essa análise depende de uma verificação detalhada dos vários modelos de 

negócios, mas mesmo assim, devido à escassez de informação que as administrações 

fiscais dispõem ainda é difícil aplicar o princípio da isenção de interesses. Tendo em 

consideração que as bases comercializadas para o efeito tem como origem a autoridade 

tributária disponibilizada pelos países, quase que voltamos à “estaca zero”, pois a aplicação 

do princípio da isenção de interesses para a análise de transações entre entidades não 

relacionadas e não controladas, e independentes teria de existir um detalhe na informação 

reunida que poderia ser considerado como quebra do sigilo comercial. Do lado das 

subsidiárias, as mesmas tendem a contribuir para que os acordos de Preços de 

Transferência assinados com as entidades do grupo apresentem cada vez menos 

assimetrias quando comparadas com as respetivas autoridades tributárias e assim a 

redução da evasão fiscal através da transferência de lucros e redução da base tributável 

(Mescall e Nielsen, 2021). 

 

A juntar a esta obstáculo, existem as diferenças entre países que se situam em diferentes 

geografias, podendo ou não estar sujeitos às normas e orientações da OCDE. 

 

O princípio da isenção de interesses exige que a transação com uma parte relacionada seja 

celebrada em condições e circunstâncias comparáveis a uma transação com uma parte 
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independente. Quando se diz que uma empresa aplicar a mesma margem numa operação 

com todas as entidades relacionadas ser consistente com o princípio da isenção de 

interesses não significa que todas as operações sigam o mesmo princípio, e por isso terá 

de ser analisada de forma individual.  

 

Ação 2 – Híbridos: Neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos  

Criar diretivas e recomendações de regras domésticas para neutralizar o impacto de 

ferramentas e entidades híbridas tais como a dupla dedução, a dupla tributação e a dupla 

não tributação. Esta ação deveria abranger: (i) alterações ao modelo de convenção 

tributária da OCDE para garantir que instrumentos e organizações híbridas (bem como 

organizações com dupla residência) não sejam utilizados para obter indevidamente os 

benefícios dos tratados; (ii) disposições da legislação nacional que impeçam a isenção ou 

não reconhecimento de pagamentos que são dedutíveis pela entidade pagadora; (iii) 

disposições da legislação nacional que não aceitam a dedução de um pagamento que não 

pode ser considerado na receita da entidade recetora (e não está sujeito a tributação 

segundo uma empresa estrangeira controlada, ou controlled foreign company (CFC)); (iv) 

disposições da legislação nacional que recusam a dedução de um pagamento mas que é 

dedutível noutro país; e (v) regulamentação sobre regras de coordenação arbitrária, se mais 

de um país procurar aplicar tais regras a uma ou mais transações.  

 

Ação 3 – Regras CFC: Reforçar as normas sobre transparência fiscal internacional  

Criar orientações sobre o desenho de regras para empresas estrangeiras controladas. Uma 

das fontes de preocupação do BEPS é a possibilidade de criação de contribuintes não 

residentes relacionados e reencaminhar os rendimentos de uma empresa residente através 

de uma filial não residente. As CFC e outras disposições anti-diferimento foram introduzidas 

em muitos países para resolver esse problema. Mesmo assim as regras CFC de muitos 

países nem sempre se opõem ao BEPS de maneira abrangente. Embora as regras das 

CFC, levem a inclusões no país de residência do acionista final, elas também têm efeitos 

colaterais positivos nos países de origem, porque os contribuintes não têm incentivos para 

transferir os lucros para um terceiro com tributação mais baixa. 
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Ação 4 – Dedução de Juros: Limitar a erosão da base tributável através da dedução de 

juros e outros rendimentos equivalentes  

Criar orientações sobre práticas de referência para evitar a erosão da base por meio do uso 

de despesas de juros, como é o caso do uso de dívidas de partes relacionadas e de 

terceiros para obter deduções de juros excessivos ou para financiar a criação de receita 

isenta ou diferida e outros pagamentos financeiros que são economicamente equivalentes 

a pagamentos de juros. A orientação de preços de transferência também será desenvolvida 

em relação ao preçário das transações financeiras com partes relacionadas, tais como 

garantias de desempenho e financeiras ou, derivativos.  

 

Ação 5 - Práticas Fiscais Prejudiciais: Combater de modo mais eficaz a prática fiscal 

prejudicial tendo em conta a transparência e a substância  

Consiste em atualizar a pesquisa sobre práticas fiscais prejudiciais com uma prioridade ao 

aumento da transparência, incluindo a troca automática e obrigatória de decisões 

relacionadas a regimes preferenciais, e à exigência de atividade substancial para qualquer 

regime preferencial. Nos regimes fiscais internacionais, existe uma ação de fundo que 

resulta no interesse de alguns países fornecerem determinadas isenções fiscais e, assim, 

aliciarem o investimento estrangeiro ou reter organizações em território nacional, pois 

mesmo sem receita fiscal, os países geram criação de postos de emprego ou outros tipos 

de valor. Este desenvolvimento tem como objetivo diminuir a Gestão Fiscal agressiva e a 

competição entre países pelas condições mais atrativas. Como exemplo, as políticas fiscais 

neerlandesas, que dão às entidades a possibilidade de reduzir a carga fiscal o que levou à 

criação de sedes fictícias neste país por forma a simular a gestão efetiva fora dos países 

de origem, onde as vendas seriam originadas, mas transferidas para a Holanda. 

 

Ação 6 – Uso Abusivo de Acordos: Prevenir a utilização abusiva das convenções para 

evitar a dupla tributação  

Criação de recomendações modelo com relação ao desenho de regras domésticas para 

evitar a atribuição de benefícios em circunstâncias inadequadas. Um dos objetivos será o 

esclarecimento dos tratados relativos à tributação não se destinam à dupla não tributação 

e que os países antes de estabelecerem um tratado possam ter em consideração todas as 
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condicionantes presentes no modelo em vigor. Como exemplo a legislação doméstica do 

Reino Unido exige que as empresas que fazem pagamentos de patentes, direitos de autor 

e royalties de design que surgem no Reino Unido, deduzam impostos retidos na fonte a 

20%. Mas, para o tratado fiscal internacional entre o Reino Unido e Países Baixos sobre 

royalties é zero. O que significa que a administração fiscal do Reino Unido não cobrará 

impostos retidos na fonte sobre os royalties pagos à sede de uma empresa nos Países 

Baixos. Adicionalmente, as empresas neerlandesas podem estabelecer acordos com a 

autoridade tributária para a redução das taxas de tributação criando assim exceções que 

não são abrangidas pela regra nem detetadas pelos outros países. Esta ação procura 

aumentar a transparência destas situações entre países. 

 

A Ação 6 do Plano de Ação BEPS identificou o abuso do tratado, e em particular a prática 

de treaty shopping, como uma das fontes mais importantes de preocupações BEPS. 

Solicitou o desenvolvimento de disposições de tratados-modelo e recomendações sobre o 

desenho de regras tributárias domésticas para evitar a concessão de benefícios no âmbito 

de tratados em circunstâncias inadequadas. 

 

Ação 7 – Estabelecimento Estável: Prevenir que se evite artificialmente o reconhecimento 

de Estabelecimento Estável (EE) ou também designado por estabelecimento permanente 

(EP). 

A ação 7 propõe alterações às definições de estabelecimento estável existente nos 

diferentes por forma a uniformizar as definições. 

São pretendidas modificações para assegurar que as atividades que um intermediário 

exerce numa determinada jurisdição tenham unicamente como objetivo contractos a serem 

usados por uma empresa estrangeira, e que nessa situação a empresa será considerada 

como tendo uma presença tributável.  

Um dos objetivos é limitar a aplicação de várias exceções à definição de estabelecimento 

estável ou permanente para que não se tire partido dessas exceções pela fragmentação 

operacional de uma organização; 
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Para que tal seja possível, os diferentes países e respetivas Administrações Fiscais terão 

de negociar Convenções Multilaterais (MLI), tal como acordado na reunião do G20 em 

fevereiro de 2015.  

 

 

Figura 1: MLI no mundo.  

Fonte: Deloitte (2020, p2) 

 

A ação 7 pretende atacar os acordos artificiais celebrados por empresas não residentes 

com o objetivo de não serem consideradas residentes para efeitos tributáveis, isto é, não 

terem uma presença que seja considerada estabelecimento estável à luz da legislação local 

que consideraria que o direito de tributação seria do país de origem da entidade não 

residente. 
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As alterações propostas por esta ação são modificações à definição de Estabelecimento 

estável para que o agente, comissionista (atividades preparatórias incluídas) ou outra figura 

contratual semelhante não estejam fora do âmbito da tributação local. 

Segundo o modelo da OCDE a figura do Estabelecimento Estável (ou representação 

permanente) terá uma de duas características primordiais que são: 

 - A entidade não residente tem um local fixo para estabelecer negócio; e 

 - A entidade não residente tem um agente dependente ou independente, que 

celebra contractos em nome da referida entidade. 

Assim, os lucros atribuíveis a uma representação permanente serão geralmente tributáveis 

no país em que essa entidade está localizada. 

Mesmo que esse agente seja independente (economicamente desvinculado) dessa 

entidade, se o mesmo estiver mandatado e realizar contratos em nome dessa entidade, a 

mesma terá criado uma representação estável nessa jurisdição, e logo será sujeita a ser 

tributada de acordo com as regras locais. 

Poderá ser questionável a questão de o agente ser independente ou não, mas mesmo que 

o mesmo atue em nome de várias entidades, caso ele represente, nem que seja apenas 

num contrato, ele estará a representar a entidade e a vinculá-la a uma transação, o que 

representaria a representação permanente em qualquer das situações.  

O n.º 4 do artigo 5 do atual Tratado Tributário da OCDE identifica as isenções nas quais 

uma entidade não é considerada ter um estabelecimento estável, principalmente no que se 

refere a atividades preparatórias e auxiliares, mas isso originou uma porta para que as 

empresas tentassem enquadrar atividades comerciais nesta isenção. Com essa 

preocupação a OCDE propôs alterações ao n.º 4 do artigo 5.º, para que todas as isenções 

de atividades específicas praticadas por entidades (com estabelecimento estável ou não) 

fiquem sujeitas a uma condição preparatória ou auxiliar. 

As revisões apresentadas definem que as atividades têm uma natureza "preparatória" se 

forem realizadas na preparação da execução da parte essencial e significativa da atividade 

da entidade como um todo. Uma atividade seria considerada "auxiliar" se fosse exercida 
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para apoiar, sem ser parte essencial e significativa da atividade da entidade como um todo. 

As ações "auxiliares" não incluem qualquer ação que requeira uma proporção significativa 

dos ativos ou funcionários da empresa. 

As revisões propostas demonstram um pressuposto anti-fragmentação (por exemplo, n.º 

4.1 do artigo 5.º), que pretende evitar a fragmentação artificial de operações comerciais 

coesas entre partes relacionadas para satisfazer a isenção preparatória e auxiliar. As regras 

propostas identificariam as atividades das partes relacionadas em conjunto e de forma 

homogénea, ao caracterizar as atividades sobre se as mesmas são preparatórias e 

auxiliares. 

 

Ação 8 – Preços de Transferência: Intangíveis: Alinhar os Preços de Transferência com 

a criação de valor dos intangíveis  

Criação de regras para prevenir o BEPS em resultado da transferência de intangíveis entre 

empresas do grupo. Nesta ação é esperada a criação de uma definição ampla e delineada 

para intangíveis, como também a garantia de que os lucros associados à transferência e 

uso de intangíveis sejam adequadamente alocados de acordo com a criação de valor. Não 

esquecendo da importância de criar regras de preços de transferência para intangíveis de 

difícil caracterização tal como a atualização das regras de tributação destes respetivos 

custos. 

 

Um dos principais problemas no caso das entidades é a cobrança de royalties às partes 

relacionadas. As entidades cobram royalties altos às partes relacionadas, especialmente a 

partes relacionas que vão apresentando prejuízos fiscais consecutivamente. Este problema 

é gerado por não haver regras específicas sobre como avaliar ativos intangíveis com base 

em indicadores. Nesse caso, o desenvolvimento de indicadores na avaliação dos 

intangíveis deveria seria útil. 

 

Ação 9 - Preços de Transferência: Riscos e Capital: Alinhar os Preços de Transferência 

com a criação de valor em relação aos riscos e ao capital  

A OCDE, com a criação da ação teve como objetivo emitir orientações para evitar a 

transferência de lucros com a alocação artificial e incorreta de riscos e capital entre 
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entidades do mesmo grupo localizadas em países diferentes. Esta ação substitui a secção 

D do Capítulo 1 da versão de julho de 2010.  

Esta orientação permite desenhar orientações sobre a identificação de características 

economicamente relevantes e características de comparabilidade nas atividades 

comerciais e financeiras entre as entidades de empresas associadas. 

O objetivo será conseguir determinar a correta remuneração entre entidades do mesmo 

grupo consoante as suas contribuições individuais e assim estabelecer uma repartição 

proporcional à contribuição prestada por cada uma individualmente. Seria como aplicar o 

princípio da contabilidade analítica à transação em causa. 

Esta ação deve contemplar a seguinte informação: 

- os termos contratuais da transação; 

- as funções desempenhadas; 

- as características da propriedade e serviços transferidos; 

- a situação econômica das partes; 

- A estratégia do negócio. 

Este processo envolve também a análise das transações e situações específicas de cada 

indústria, por forma a identificar as características das transações e a situação económica 

envolvente quer do mercado quer das entidades envolvidas na estratégia da transação. 

Depois de identificadas as características específicas de uma determinada transação será 

necessário procurar, identificar e comparar características económicas de transações 

comparáveis para que seja possível proceder à análise de benchmarking. Nas situações 

em que se identificarem diferenças nas características não controladas, podem ser sujeitas 

a ajustes para que a análise da comparabilidade seja possível e que, por fim, seja possível 

determinar um preço justo. 

Esta ação determina um processo de seis etapas para identificar e alocar os riscos de cada 

transação. Esta orientação define a gestão de risco como a compreensão de três recursos 

das respetivas atividades: 
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- a capacidade de tomar decisões para assumir, dispensar ou recusar uma situação 

de risco; 

- a capacidade de tomar decisões sobre como reagir aos riscos associados à 

situação; 

- a capacidade de minimizar riscos, ou seja, a capacidade de tomar medidas que 

afetam os resultados dos riscos. 

 

Ação 10 - Preços de Transferência: Transações de Alto Risco - Alinhar os Preços de 

Transferência com a criação de valor em relação a outras transações de maior risco  

A ação 10 tem como objetivo analisar transações de alto risco e desenvolverá regras para 

evitar a erosão da base e a transferência de lucros, respeitando a transações que 

ocorreriam muito raramente, entre terceiros. 

 

A 5 de outubro de 2015, a OCDE divulgou os restantes Relatórios Finais sobre as 15 Ações 

contra o BEPS mas antes de divulgar o relatório, vários debates ocorreram entre os 62 

estados membros e várias organizações internacionais. Das recomendações resultantes 

desses debates a ação 10 concentrou-se nos serviços intragrupo de baixo valor ou nas 

transações de commodities, como também orientações sobre o Método da Margem líquida 

da Operação. Não esquecendo que as ações devem ser consideradas em conjunto quando 

apropriadas, e não em separado, pois a temática é apenas uma, os preços de transferência. 

 

A temática dos serviços intragrupo de baixo valor agregado especifica o equilíbrio entre a 

alocação de encargos para serviços intragrupo de acordo com o princípio de isenção de 

interesses e a necessidade de proteger a base tributária no estado de residência do 

destinatário do serviço. A abordagem identifica que mark-up usado para serviços intragrupo 

de baixo valor agregado deve ser igual a 5% em contraste com o que foi definido na 

discussão de novembro de 2014, onde a OCDE ainda afirmava que o mark-up não deveria 

ser inferior a 2% e não superior a 5%. A OCDE no Relatório Final informa que a margem 

de lucro sobre a abordagem simplificada não precisa ser comparada ou justificada com um 

estudo, o que, aparentemente, torna o processo mais simples mas pouco claro quanto à 

base usada para essa margem. 
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Nas transações de commodities a ação 10 apresenta orientações aplicável às mercadorias, 

confirmando que o Método do Preço Comparável Não Controlado seria o método de preços 

de transferência apropriado para avaliar estas transações entre empresas associadas. 

Como indicação clara, o relatório esclarece que os preços cotados obtidos no mercado 

público internacional ou nacional podem ser utilizados pelo método do Preço Comparável 

Não Controlado como referência para a identificação do preço não controlado e em 

condições normais de mercado. Nesta definição de preço de mercado, estão incluídos os 

preços de relatórios de agências de estatísticas publicamente aceites. Nas situações em 

que haja diferenças entre as condições das transações controladas e não controladas e 

quando economicamente necessário, os ajustes aos preços devem ser realizados. No que 

diz respeito ao suporte documental das transações (principalmente em correlação com a 

ação 13), a entidade deve declarar detalhes sobre a política de cálculo de preços das 

transações de commodities. O fator tempo neste suporte é crucial para uma correta 

validação da informação, isto é os dados do mercado têm de corresponder em termos de 

datas ao momento em que as transações que estão a ser analisadas foram estabelecidas 

em contratos ou propostas. 

 

A ação 10 sublinha a importância da aplicação do Método da Margem Líquida da Operação, 

isto é, da divisão de lucros transacionais no contexto das cadeias de valor numa perspetiva 

macro e global. No entanto ainda há bastantes detalhes por definir, tais como: 

 

 - Em que situações o Método da Margem Liquida da Operação deve ser aplicado?; 

 - Quais as operações que são integráveis ou passíveis de ser analisadas em 

conjunto?; 

 - Identificação de benefícios que se possam fundir; 

 - Quais os fatores de fragmentação do lucro?; 

 - Condições em a divisão do lucro possa ser feita para que se obtenha a Margem 

Liquida da Operação nas taxas de royalties e outros pagamentos com a mesma natureza. 

 

Ação 11 – Análise de Dados: - Estabelecer metodologias para recolha e análise dos dados 

sobre o BEPS e as ações para o seu combate. 
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É pretendido com esta ação a criação de recomendações sobre os indicadores da escala 

e do impacto económico do BEPS e garantir que ferramentas estejam disponíveis para 

acompanhar e avaliar a eficácia e o impacto económico das ações tomadas para abordar 

o BEPS de forma automática. Com isso será criada uma análise económica do impacto do 

BEPS e respetivos efeitos colaterais entre os países e sugestões para lidar com os 

possíveis obstáculos que surjam. Para tal, serão criadas bases de dados universais que 

possam ser comparáveis identificando novos dados que seja necessário reunir para uma 

clarificação do problema encontrado.  

 

Claramente os dados existentes neste momento não são suficientes e, como tal, será 

necessário desenvolver esta ação com o recurso à reengenharia de inversão por forma a 

partir do problema, definindo os indicadores que faltam e o que é necessário para obter os 

mesmos. Todo este processo terá de ser feito respeitando a confidencialidade das 

entidades e contribuintes. 

 

As diretrizes iniciais de Preços de Transferência da OCDE para empresas multinacionais 

declaravam que a documentação seria a ferramenta mais útil para demonstrar que as 

transações controladas satisfaziam o princípio de isenção de interesses tal como na 

facilitação de exames e confirmações pelas respetivas autoridades tributárias. Mas esta 

presunção tem como base documentação disponível/facultada e previamente preparada, 

sem considerar qualquer indicador fornecido por entidades não relacionadas que tenham 

sido validadas por entidades isentas. Esta nova análise de dados seria um processo ad-

hoc sem a intervenção das entidades mas uma ação concertada pelas autoridades 

tributárias. 

 

Ação 12 – Divulgação do uso abusivo de planeamento fiscal - Solicitar que os 

contribuintes divulguem acordos de planeamento fiscal agressivo  

A ação 12 visa exigir que as entidades divulguem as suas estratégias de planeamento fiscal, 

principalmente quando as mesmas representam um planeamento agressivo. Esta ação 

será desenvolvida por meio de recomendações e regras de divulgação obrigatória para 

transações, acordos ou estruturas agressivas ou abusivas, levando em consideração os 

custos administrativos para as autoridades tributárias. 
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O relatório final desenha uma abordagem modular que dá aos países, que desejam 

introduzir um regime de divulgação obrigatória a opção de escolher o que melhor se adapta 

às suas necessidades e assim introduzir obrigações locais que regulam a divulgação de 

informação em relação aos regimes fiscais internacionais e ao mesmo tempo identifica 

formas de melhorar o intercâmbio das informações obtidas pelos países. 

 

Ação 13 – Documentação de Preços de Transferência - Reexaminar a documentação 

de Preços de Transferência  

Esta ação tem em vista criar regras relativas à documentação de preços de transferência 

para aumentar a transparência da autoridade tributária. As regras a serem desenvolvidas 

incluirão a exigência de que as entidades multinacionais forneçam a todos os governos 

relevantes as informações necessárias sobre a sua alocação global da receita, atividades 

económicas e impostos pagos nos países, de acordo com um modelo comum. 

 

A transparência também está relacionada com a informação transfronteiriça facultada entre 

administrações fiscais, isto é a sua cadeia de valor e respetiva segmentação. Se um dos 

elos não existir (falta de documentação no país) pode fazer com que crie uma falha no 

sistema de análise, mesmo que a entidade seja obrigada a pagar coimas e sofrer uma 

avaliação indireta, pode ainda compensar quando comparada com a tributação 

efetivamente devida. 

  

Ação 14 – Resolução de Litígios - Tornar os mecanismos de resolução de conflitos mais 

eficazes  

A ação 14 tem como objetivo tornar os mecanismos de resolução de disputas mais eficazes, 

através do desenvolvimento de soluções de acordo mútuo para abordar as questões que 

impedem os países de resolver disputas relacionadas com tratados. 

Pode acontecer que duas jurisdições procurem tributar as mesmas transações ou 

atividades. Geralmente, os tratados fiscais resolvem diretamente a maioria dos casos em 

que duas jurisdições procuram tributar as mesmas transações ou atividades, no entanto, 

duas jurisdições podem discordar sobre a interpretação ou aplicação de um tratado 
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tributário. Nessas situações o artigo do procedimento de acordo mútuo (MAP) de um tratado 

tributário fornece um mecanismo para resolver essas disputas fiscais transfronteiriças. 

O objetivo da ação 14 é analisar e ultrapassar os obstáculos que impedem os países de 

resolver disputas relacionadas com tratados no âmbito do MAP. 

No relatório final sobre a ação 14, a OCDE reconhece que os mecanismos de resolução de 

disputas devem ser melhorados. Isto também porque se prevê um aumento de disputas 

relacionadas com tratados por causa de todas as mudanças causadas por todos esses 

pontos de ação do BEPS. 

O Instrumento Multilateral (Ação 15), conforme publicado em 24 de novembro de 2016, 

estabelece uma via separada de arbitragem obrigatória. No entanto, neste momento, os 

países são livres para adotar esse procedimento. 

 

Ação 15 – Instrumento Multilateral: Desenvolver um instrumento multilateral 

A ação 15 tem como objetivo desenvolver um instrumento multilateral que permita às 

jurisdições implementar medidas desenvolvidas no decorrer dos trabalhos sobre BEPS e 

alterar os Tratados de Dupla Tributação. 

Na maioria dos países com Tratados de Dupla Tributação em vigor com outros países usam 

estes tratados para aumentar a transparência sobre onde uma entidade deve ser tributada, 

no caso das respetivas atividades estarem repartidas por mais do que um país. 

Embora muitos desses tratados sejam baseados no Modelo do Tratado Tributário da 

OCDE, quase todos os tratados são o resultado de negociações bilaterais. 

Em vez disso, a ação 15 visa desenvolver um Instrumento Multilateral (MLI), tal como 

referido na ação 7. Este Instrumento Multilateral permite que os países modifiquem os seus 

tratados bilaterais para implementar medidas do BEPS de uma forma bastante rápida. 

Na Europa já 72% dos países concluíram o MLI (à data de 22 setembro de 2020), o que irá 

permitir uma rápida implementação desta ação (Deloitte, 2020, p. 3). 



50 
 

 

 

Figura 2: MLI na Europa.  

Fonte: Deloitte, (2020, p. 3) 

 

A 24 de novembro de 2016, a OCDE emitiu o texto acordado do MLI que, quando adotado, 

inclui medidas do BEPS em mais de 2.000 tratados tributários existentes em todo o mundo. 

Essas medidas estão relacionadas aos seguintes pontos de ação do BEPS: 

- Ação 2 (incompatibilidades híbridas) 

- Ação 6 (abuso de tratado) 
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- Ação 7 (Evitação artificial do status de estabelecimento permanente (PE)) 

- Ação 14 (melhoria da resolução de disputas) 

O MLI dá aos países flexibilidade para especificar quais os tratados que estão cobertos. 

Eles podem decidir como cumprir os objetivos mínimos. Se desejarem, eles podem optar 

por não participar de todas ou parte das disposições que se estendem além dos objetivos 

mínimos. 

Desta forma inicia-se uma demonstração interligada das ações, pois, tal como referido 

anteriormente, as ações propostas são de aplicação em conjunto e em certas situações 

estão todas interligadas como uma rede de pescador. 

Os países em todo o mundo concordam com a necessidade de eliminar a dupla tributação 

e com a necessidade de o conseguir com base em regras internacionais acordadas que 

sejam claras e previsíveis, dando segurança aos governos e às empresas. O direito 

tributário internacional é, portanto, um pilar fundamental no apoio ao crescimento da 

economia global. Mas para isso precisa de ser eficaz, transparente e de fácil aplicação. 

 

2.6 A controvérsia pós-BEPS 

 

No entanto, o conceito BEPS continua a deixar lacunas, pois de certa forma é possível 

caracterizar como não tendo um EE consoante os mecanismos de pagamento e os acordos 

estabelecidos (Giegerich, 2017).  

A publicação das diretivas sobre Preços de Transferência não demonstrou qualquer 

impacto sobre o investimento ou o emprego que são indicadores de desenvolvimento 

(Heckemeyer e Overesch, 2017) nem a implementação do BEPS significa que não será 

gerada “a distorted distribution of the gains between countries, among citizens within 

countries, and between constituents and their governments” (Weber e Group for Research 

on European International Taxation, 2017). Quanto ao emprego, segundo um inquérito 

realizado pela Deloitte (OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative and the 

"Global Tax Reset", 2017), apenas 29% das empresas (460 colaboradores de 38 países) 
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assumiram a necessidade de aumentar o número de colaboradores afetos ao planeamento 

fiscal, no sentido de antecipar as alterações criadas pela iniciativa BEPS. 

Estamos perante um clima de pessimismo que não acredita na formulação por parte da 

OCDE de um conceito que permita a equidade: 

“The separate entity principle based on arm’s length transfer pricing is broken and needs to 

be fixed. We doubt that the ongoing policy efforts by the OECD will be able to fix the 

underlying problems as they continue to rely on the arm’s length principle and the separate 

entity doctrine” (Finér e Ylönen, 2017). 

Perante todas estas linhas orientadoras, uma ação do BEPS revela-se fundamental para a 

construção de uma metodologia equitativa, justa e orientadora de toda a política de preços 

de transferência. 

Publicada em outubro de 2015, esta ação 7 pretende melhorar a definição de EE na 

Convenção Fiscal da OCDE. Esta ação inclui alterações à definição de estabelecimento 

estável no artigo 5º do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE. Esta alteração aborda as 

metodologias usadas para evitar, de maneira inadequada, a redução de impostos com 

substituição de distribuidores por acordos de comissionamento ou pela fragmentação 

artificial das atividades de negócio. 

 

2.7 O caminho pós-BEPS 

 

Todo este cenário pós-BEPS no qual vivemos ainda carece de alguma maturidade para 

que seja dado o próximo passo qualitativo, permitindo assim desenhar possíveis opções 

para uma próxima etapa na evolução da temática. Vários caminhos, quando conjugados, 

convergem para uma simplificação do conceito, ao contrário do que tem acontecido até ao 

momento, como é o caso da definição de consumidor final. Um dos primeiros passos para 

a criação da base desta tese passa pela validação da identificação do consumidor final 

(Bauer, Kourouxous e Krenn, 2018), pois, mesmo que com os negócios a serem feitos na 

cloud, o consumidor final ditaria o país de destino e respetiva tributação, resolvendo, assim, 

a falta de metodologia identificada por Mazur (2016). 
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O conceito de “consumidor final” não seria nada mais que a atribuição de um número único 

de identificação a cada contribuinte, não a nível nacional, mas a nível global. Este número 

seria usado não só para questões fiscais, mas substituiria qualquer outro número tal como: 

- n.º da Segurança Social 

- n.º do cartão de cidadão 

- n.º do Eleitor 

- n.º da carta de condução 

- n.º da carta de caçador 

A criação e atribuição deste número único de identificação seria feito com base no conceito 

de Blockchain, de forma a evitar e reduzir qualquer forma de erro/duplicação/fraude. Este 

protocolo de segurança iria permitir a descentralização da informação e verificação da 

legitimidade dos respetivos números de identificação único, pelo facto de necessitarem de 

autenticação em cadeia, efetuada por terceiros, em que eles próprios estariam sujeitos ao 

mesmo protocolo de confiança/segurança. Tema que será desenvolvido no ponto 5.3.1 

desta tese. 

Só assim o comércio eletrónico se torna verdadeiramente global e claro para as necessárias 

questões ficais transfronteiriças.  

“Aquilo que se revela como oportunidades do comércio eletrónico para os agentes 

económicos/contribuintes, surge, em grande parte das vezes, como ameaça e risco para a 

Administração Fiscal.” (Pires, 2018). 

Perante as necessidades de aprofundamento e desenvolvimento desta ação 7, a OCDE 

publicou em março de 2018 uma orientação adicional (OCDE, 2018) na atribuição de lucros 

aos estabelecimentos estáveis resultantes das alterações ao artigo 5º do Modelo de 

Convenção Fiscal da OCDE, nomeadamente para as atividades de armazenamento, 

arranjos de comissionamento, uma estrutura de vendas de publicidade on-line e atividades 

de aquisição e conceitos de mercado digital e sua importância para o desenvolvimento 

económico (Comissão Europeia, 2018).  
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A ação 7 do BEPS seria ineficiente de forma isolada, e por isso necessitamos de realçar o 

conceito da ação 13 do BEPS (Documentação do Dossier de Preços de Transferência), 

nomeadamente a o “Country-by-Country Reporting” ( “CbC Report”). Este conceito foi pela 

primeira vez introduzido em setembro de 2014, pela OCDE, quando publicou uma proposta 

de revisão à ação 13 do BEPS, que teria como objetivo rever a documentação a preparar 

no contexto do Dossier de Preços de Transferência para grupos económicos multinacionais. 

 

Para a clarificação das medidas apresentadas pelo BEPS foram disponibilizados vários 

relatórios que permitiam clarificar a forma de implementação da proposta, que teve como 

nome de “Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-

by-Country Reporting Proposals”, em fevereiro de 2015, e o “Country-by-Country Reporting 

Implementation Package”, em junho de 2015. 

 

Tendo como base uma abordagem em três fases a proposta da OCDE apresentava: 

 

i) Um “Master File”, de conteúdo transversal e global a todas as entidades do 

grupo, contemplando uma visão geral das políticas de preços utilizadas ao longo 

da cadeia de valor até ao consumidor final ou entidade terceira; 

ii) Um “Local File”, de conteúdo específico para as entidades locais do grupo 

referente à documentação de todas as operações; e 

iii) Um relatório “Country-by-Country” com informação relativa à alocação global de 

rendimentos e impostos e à localização da atividade económica do grupo. 

 

Quanto ao Master File e Local File, os mesmos, segundo as recomendações da OCDE 

deveriam ser disponibilizados às autoridades tributárias locais, tendo como base as normas 

e legislação onde cada entidade se localiza. Estes conceitos, já usados em ambiente das 

normas de auditoria, ajudam a aumentar a informação disponível de cada grupo 

empresarial e expandindo assim o conceito de Dossier de Preços de Transferência. 

Desde a reunião de 25 de fevereiro de 2021 do Conselho Europeu que se está a evidenciar 

a importância para a criação da Diretiva Divulgação Pública de Informações por País 

(Diretiva CBCR). Na mesma reunião, mas que teve lugar a 3 de março de 2021, os 

embaixadores dos Estados-Membros atribuíram à presidência portuguesa a missão de 
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desenvolver as negociações com o Parlamento Europeu tendo em vista a célere 

implementação da referida diretiva. A 1 de junho de 2021, os representantes da Presidência 

Portuguesa chegaram a um acordo com a equipa responsável por este tema no Parlamento 

Europeu, relativamente à proposta da Diretiva CBCR. A última versão desse documento é 

de 24 de setembro de 2021, e visa claramente “permitir o uso de informação na economia 

através do aumento da confiança da informação entre intermediários e fortalecendo os 

mecanismos de partilha de informação”(Council of the European Union, 2021). 

Num artigo da Global Finance Magazine (Neville, 2018), Cobham da “Tax Justice Network” 

refere que a defesa do princípio da plena concorrência (arm’s-length principle) com o BEPS, 

por parte da OCDE, tem os dias contados, pois é um passo em direção a uma não solução. 

O desenvolvimento da ação 7 e ação 13 representa uma tentativa de clarificação geopolítica 

no sentido de conduzir a uma unificação e partilha real da Europa como um espaço único, 

não só do ponto de vista de mercado mas também do ponto de vista fiscal. Além disso, 

como referido por Dourado (2016), a aplicação de cláusulas de boa governança em países 

terceiros, interfere com as políticas tributárias das jurisdições soberanas e trará 

consideráveis litígios à UE. Tais cláusulas também desrespeitam as regras de tributação 

de acordo com o local onde o valor é gerado. 

Todas as metodologias de Preços de Transferência tentaram avaliar a transação conforme 

informação a montante e a jusante da respetiva transação tal como paralelamente em 

transações semelhantes com entidades não relacionadas, tomando sempre, em qualquer 

metodologia o impacto, direto ou indireto, dos custos (estruturas, riscos, resultados, etc), tal 

como referido por Avi-Yonah (2017). 
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Parte II: Enquadramento Teórico 

 

A importância de formular uma metodologia transparente e equitativa é fundamental para a 

gestão futura dos mercados económicos. No entanto a evolução dos mercados carece de 

um acompanhamento equidistante das políticas reguladoras, o que não tem acontecido 

com a evolução das transações em plataformas digitais e a correspondente 

regulamentação. 

Analisando a evolução que esta temática teve ao longo do tempo e partindo da metodologia 

já existente, foi necessário formular uma metodologia de Preços Transferência que seja 

menos suscetível, no que diz respeito a todas as variáveis que são controladas pelos 

Grupos Multinacionais e que podem ser ajustadas mediante objetivos económicos 

estratégicos. 

A OCDE apresentou várias tentativas de formulação de uma metodologia transparente, no 

entanto, os resultados do action plan denominado por Base Erosion and Profit Shifting 

(“BEPS”) ainda não atingiram um estado de equilíbrio e de consenso. 

Na verdade, segundo Avi-Yonah, (2017, p. 2), 

 “The current international corporate tax regime is hopelessly broken and based on outdated 

concepts like physical presence and the arm’s length standard.” 

Conjugando o conceito teórico da UE como espaço único (utilizado na ação 13 do BEPS), 

com a ação 7 do BEPS, poderíamos formular que os Preços de Transferência não teriam 

relevância ou qualquer impacto, caso as entidades pagassem impostos em cada país, 

considerando como matéria coletável a repartição dos resultados consolidados antes de 

impostos (EBT) do Grupo com base no volume de negócios gerado por cada país, 

denominado por “destination-based corporate tax” (Avi-Yonah, 2017).  

Basicamente teria de se abordar a temática considerando o grupo de empresas como uma 

só, isto é, “unitary entity principle” (Avi-Yonah e Xu, 2016).  
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Esta é também uma visão referida por Cobham (Neville, 2018) em que o mundo “is already 

looking beyond BEPS and asserting instead that taxation should be based on the share of 

activity that occurs in a country, aligned with profits.”. 

Desta forma, o BEPS iria apenas servir de base teórica para na realidade passarmos a uma 

fase exploratória, conforme comunicada Jornal Oficial da União Europeia (DANDEA, 2016), 

em que o Comité Económico e Social Europeu propõe um sistema de matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as sociedades. 

Qualquer subjetividade na afetação de custos ou de Profit Shifting com base em Preços de 

Transferência perderia qualquer significado, ficando as empresas focadas no 

desenvolvimento do negócio e nos respetivos clientes. 

Já em 2019, tanto a Comissão Europeia como núcleos de estudo de preços de transferência 

aprofundaram a temática metodológica da Alocação do Lucro. Por um lado a Comissão 

Europeia realizou várias reuniões e fóruns de onde resultaram indicações de quando aplicar 

a metodologia, mas com poucas indicações de como fazer essa aplicação prática. Num dos 

relatórios da Comissão Europeia (Lozev, Faggion e Mitroyanni, 2019), denominado “The 

Application of the Profit Split Method Within the EU” (DOC: JTPF/002/2019/EN) é referido 

que este método deverá ser aplicado, quando nenhum dos outros métodos tem 

aplicabilidade, o que já constava das orientações principais da aplicabilidade dos métodos 

de Preços de Transferência. Refere também a importância deste método para a 

identificação dos preços de transferência na presença da contribuição de Ativos Intangíveis. 

No entanto este documento revela-se deveras importante pois apresenta os prós e os 

contras para o uso de cada variável como chave de alocação, permitindo aqui mais detalhe 

de como alocar a correta chave ou conjunto de chaves. 

Um documento emitido pelo “Oxford International Tax Group” sobre a alocação residual do 

lucro (Devereux et al., 2019), no âmbito da metodologia de preços de transferência, refere 

que comparáveis para determinar o lucro operacional deveria basear-se nas transações 

com entidades externas, na forma de contratos com fornecedores, apesar de essas 

relações não representarem a alocação de risco idêntica à que a empresa está sujeita 

(Devereux et al., 2019, p. 91). Mas neste caso, temos novamente a limitação quando os 

comparáveis não estão disponíveis, voltando assim à limitação inicial criada por recorrer a 

informação externa à entidade.  
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Tal como foi abordado no capítulo das limitações metodológicas o único método que 

permite uma abordagem com a menor influência de fatores externos/internos 

subjetivamente tendenciosos é o método do Fracionamento do lucro, no entanto também 

tem a necessidade de individualizar as transações.  

E porque não eliminar a fragmentação do Lucro por operação e tratar o mesmo como um 

todo? 

Deste modo, não teríamos a necessidade de tratar o lucro remanescente, nem de usar 

comparáveis de mercado. A essa variante da metodologia, podemos chamar de “Formulary 

Apportionment”. 
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Capitulo 3: Formulary Apportionment 

 

A apresentação do Método de Fracionamento do Lucro na publicação da diretivas da OCDE 

sobre Preços de Transferência em 1995 foi o resultado de uma tentativa de reconciliação 

entre as políticas de Preços de Transferência da OCDE e as políticas de Preços de 

transferências utilizadas nos EUA. Nomeadamente para criar uma ponte entre um dos 

métodos mais utilizados pelos grupos empresariais norte americanos e as suas sucursais 

na Europa. O método equivalente usado nos EUA (e Canadá) tem o nome de Método do 

Lucro Comparável também conhecido por “Formulary Apportionment”, que tem conceitos 

semelhantes, mas não iguais aos do Método do Fracionamento do Lucro e que tem como 

objetivo de ser usado pelos grupos empresariais com empresas em diferentes estados e 

com diferentes regras fiscais. No entanto existem duas diferenças entre os dois métodos. 

Enquanto o Método do Fracionamento do Lucro se foca na formulação do preço de 

transferência, com base na análise do lucro de uma ou várias transações, o Método 

Formulary Apportionment tem como objetivo na alocação do lucro consolidado, a todas as 

entidades pertencentes ao grupo, onde quer que as mesmas se localizem. Uma outra 

diferença é que a OCDE sugere que outros métodos sejam usados primeiro, e só no caso 

de não poderem ser aplicados se iria recorrer ao método do Fracionamento do Lucro. No 

caso do Método Formulary Apportionment, o mesmo é sugerido como método principal. 

 

A OCDE também refere que a lógica aplicada ao lucro, no método do fracionamento do 

lucro deverá ser a mesma quando se está presente prejuízo. As perdas deverão ser 

repartidas da mesma forma caso se estivesse perante o resultado inverso, mesmo que isso 

seja de difícil aceitação, por parte das autoridades tributárias. 

 

Não podemos esquecer que a escolha nunca deverá depender dos resultados das 

entidades, mas sim de uma análise funcional do próprio grupo. 

 

Como o Método Formulary Apportionment não é reconhecido pela OCDE e desta forma não 

é de aplicação no âmbito dos países da OCDE. Com base na recusa por parte da OCDE 

para reconhecer este método, está a justificação que o mesmo não usa comparáveis de 

mercado e por isso não incorpora o princípio de “arm’s length” (OCDE, 2010). 
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Este é o mesmo conceito metodológico do Método de Fracionamento do Lucro (OCDE) 

mas com a aplicação da totalidade do Lucro antes de imposto do Grupo empresarial, que 

seria possível aplicar a mesma metodologia a operações transcontinentais.  

 

A alocação artificial de lucros deixaria de beneficiar das ineficiências transfronteiriças de 

controlo, pelo motivo que as mesmas regras iriam ser aplicadas em ambos os extremos. 

 

Por fim, é importante descrever que este é o único método (Método Formulary 

Apportionment) que dependeria inteiramente da informação da própria entidade, não 

necessitando de qualquer informação comparável de outra entidade ou conjunto de 

entidades. 

 

Para uma implementação eficaz desta metodologia, os estados membros teriam de adotar 

uma base tributária comum. Não sendo essencial para a implantação desta metodologia, 

iria reduzir significativamente qualquer dupla tributação e, desta forma, reduzir a 

burocratização do processo. Esta tentativa de unificação tributária foi desenvolvida e 

apresentada em 2011 pela Comissão Europeia, tendo tido a última submissão em 2016, 

ainda sem consequências práticas, pois as medidas requerem a obrigatoriedade de 

aplicação (Krever e Vaillancourt, 2020). Esta medida inclui o tema da tributação consolidada 

das entidades, mas de implementação posterior. Este última condição apenas seria de 

aplicação a entidades detidas em mais de 75%, com um controlo superior a 50%. A 

implementação de uma medida de unificação fiscal permitiria uma transparência fiscal e 

uma simplicidade que proporcionaria uma maior fluidez nos negócios, atraindo cada vez 

mais as start-up’s a diversificarem os recursos e necessidades nas diferentes localizações. 

Um sistema linear e transparente reduziria, se não eliminar, o “treaty shopping” e qualquer 

outra tentativa de gestão fiscal. Esta medida tem uma abrangência superior à questão fiscal, 

pois conseguirá fornecer às entidades, meios para a obtenção de dívida em diferentes 

localizações, pelo facto da fraca comunicação entre países, no que diz respeito a entidades 

financeiras. 

 

Países como Portugal e a Alemanha têm uma segunda alocação contributiva consoante a 

localização das empresas no território de cada país, sendo a alocação em ambos efetuado 
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pelo número de trabalhadores em cada entidade. Em Portugal, tem o nome de “derrama” e 

na Alemanha tem o nome de “Imposto comercial Municipal”. 

 

A adoção do Método do Formulary Apportionment nos EUA foi motivada pelo facto de se 

ter uma perceção generalizada de que é impraticável encontrar comparáveis de mercado 

principalmente quando estamos a avaliar transações entre entidades do mesmo grupo 

realizadas entre estados no mesmo país (Bird e Mintz, 2019).  

 

À medida que vamos aprofundando o desenvolvimento e aplicabilidade prática desta 

metodologia somos deparados com as diferentes linhas de pensamento. Umas indicam que 

a alocação deve ser considerada consoante as operações em cada Estabelecimento 

estável, enquanto outras defendem que devemos estar perante uma fórmula que 

consideraria diferentes fatores, um pouco como a alocação de riscos e funções, usadas na 

atual metodologia de preços de transferência usada na UE (Krever e Vaillancourt, 2020). 

 

Mais uma vez, sempre que falamos em fatores que possam ser transferidos, por forma a 

alocar preferencialmente, e desta forma criar os resultados fundamentados que se 

pretendem, todo o conceito perde a transparência e a razão de ser. O Capital Humano, 

Ativos (tangíveis e intangíveis), e tudo o que possa ser permutável, realça a fragilidade da 

metodologia. 

 

No âmbito académico, o tema tem um elevado interesse e contínuo desenvolvimento, mas 

é contrabalançado pelo interesse político que consegue manter o tema dormente com a 

implementação de medidas aparentemente construtivas (BEPS), mas com impacto inócuo 

no problema. 

 

O Método do fracionamento do Lucro apresentado pela OCDE tenta alocar o Lucro com 

base na criação de valor, mas pelo facto de não ter sido um conceito desenvolvido, o 

mesmo não produz aplicações coerentes entre as entidades que usam este método para 

defender a sua política de preços de transferência.   

 

No artigo “The league of nations, OCDE and the triumph of arm’s length separate accounting 

allocation of profits at the international level” (Krever e Vaillancourt, 2020), mesmo sem a 
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possibilidade de implementar, Krever e Vaillancourt referem que uma uniformização fiscal, 

a aplicação do Método Formulary Apportionment é possível, considerando que, após a 

alocação da base a ser tributada, os diferentes países poderiam acrescer e deduzir, 

mediante as regras internas de cada um, isto é, por exemplo, se antes da alocação, a 

entidade local teria de acrescer à matéria tributável, um determinado valor por não ser 

aceite como custo fiscal, essa mesma entidade teria de acrescer ao lucro alocado o 

respetivo montante. 

 

3.1 Limitações desta metodologia 

 

A utilização de uma fórmula necessitaria que se chegasse a um acordo internacional, quer 

em relação às componentes da mesma, como com as definições de cada componente. 

Mesmo com a definição de matéria tributável e de vendas seria necessário chegar a um 

consenso, o que seria muito trabalhoso com às diferenças existentes. Mas no entanto é 

possível identificar várias limitações (Fjordevik, 2001): 

 

i. Dupla tributação; 

ii. Indefinição de uma fórmula comum; 

iii. Indefinição da matéria coletável; 

iv. Indefinição do âmbito das vendas; 

v. Falta de flexibilidade; e 

vi. Incapacidade para reconhecer deficiências geográficas. 

 

Uma das desvantagens mais significativa é a sua falta de flexibilidade, pois o facto de usar 

uma fórmula rígida, os fatos mutáveis são desconsiderados, principalmente quando 

estamos perante fatores subjetivos de cada entidade. A uniformidade de conceitos e regras 

seria o caminho para a resolução destes obstáculos, quer dentro dos EUA quer no Mundo. 

 

Outras limitações mais específicas prendem-se aparentemente com a mesma atividade, 

entidades diferentes poderiam usar diferentes fórmulas, por exemplo, uma empresa de 

serviços de TI, poderia usar a massa salarial como peso principal, no entanto uma entidade 
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que tenha a mesma atividade, pode usar os ativos corpóreos (servidores, computadores, 

data centres, etc.) como fator principal. Nenhum está errado, dependendo do suporte e 

fundamentação. 

 

Para não falar da necessidade de criar uma tributação única internacional, que até agora 

se mostrou difícil de estabelecer a nível local, quanto mais a nível mundial. 

 

A definição de normas internacionais de contabilidade já foi o início de uma longa 

caminhada, mas fundamental no processo. 

 

Outro fator são as diferenças de câmbio que caso a moeda da Holding seja mais forte do 

que a moeda da entidade subsidiária poderiam levar a um aumento do lucro, e no caso 

contrário, levaria a uma majoração dos custos.  

 

Se as várias entidades pertencentes ao mesmo grupo tiverem uma moeda diferente 

poderemos ter situações distorcidas, no entanto, o lucro, ao ser distribuído para a referida 

tributação, seria ajustado com as mesmas taxas de câmbio para compensar as diferenças. 

 

Para além das intenções subjetivas de cada grupo económico, não podemos esquecer as 

intenções de cada país de aumentar a base tributável por forma a otimizar a receita fiscal, 

o que criará discórdias na forma de defender cada processo, principalmente quando temos 

países principalmente industrializados e outros meros consumistas (Fjordevik, 2001). 

 

Para não falar da limitação criada pela dependência da cooperação internacional, pois a 

existência de acordos entre os países é fundamental para evitar a dupla tributação. Seria 

fundamental também um acordo para que este método fosse aceite como principal, para 

que as entidades não usassem os métodos que necessitem de comparáveis de mercado. 

 

Seria ideal para a maioria dos países principais coordenar a implementação da metodologia 

de fracionamento do lucro e chegar a um acordo conjunto sobre a definição da fórmula para 

repartir o lucro global. Com a intervenção da OCDE seria possível avaliar a duplicação ou 

não tributação e evitar que as organizações reagissem estrategicamente às diferenças 

existentes entre países. 
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Por exemplo, uma empresa multinacional que opera em países com legislação fiscal 

diferente passaria a ser tributada localmente conforme as atividades efetivamente 

desenvolvidas nesses locais. A autoridade tributária Norte Americana finalizou 

recentemente um caso de preços de transferência com a empresa britânica Glaxo por 3,4 

mil milhões. Essa receita adicional resultou da transferência para os EUA de lucros que a 

Glaxo alegava pertencerem ao Reino Unido. No entanto, as autoridades fiscais do Reino 

Unido recusaram-se a aceitar o resultado dessa conclusão, o que resultou que a empresa 

foi duplamente tributada, visto que a autoridade tributária do Reino Unido não é obrigada a 

aceitar o ajuste correlativo. O mecanismo de resolução de disputas na maioria dos tratados 

tributários atuais não prevê uma solução vinculativa e, portanto, não leva a uma resolução.  

 

Em resumo, com o sistema atual dos tratados de dupla tributação, apenas se gera um 

conjunto potencial de opções para qualquer problema resultante das questões geradas 

pelas metodologias dos preços de transferência, o que resulta em posições 

maioritariamente divergentes entre países, mesmo quando aplicados os mesmos princípios 

metodológicos. 

 

A outra limitação é a definição de base tributável, que varia consoante a legislação fiscal de 

cada país ou região/estado. A primeira etapa para atingir uma uniformização das regras 

fiscais, já foi alcançada com a adoção das regras internacionais de contabilidade, o que 

sem elas seria impossível de atingir a harmonização fiscal. Agora que o cálculo do lucro 

antes de imposto é calculado da mesma forma, na teoria, o segundo passo seria a adoção 

de regras fiscais internacionais, que também já começaram pela norma internacional de 

contabilidade dos impostos diferidos. As orientações fiscais internacionais deveriam 

resultar no efeito de aproximar o lucro Tributável do Lucro financeiro e assim reduzir a 

diferença e necessidade de existência de ambas.  

 

Para eliminar a dificuldade, deste ponto poder-se-ia aplicar as regras fiscais existentes na 

Alemanha que têm duas bases tributáveis, uma global (para o país) e outra para a 

especificidade da localização no país, mas a uma escala global. O único impacto negativo 

seria o aumento da carga fiscal para as organizações. 
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3.2 Chaves de Alocação 

 

A chave de alocação é a forma de repartir uma determinada unidade que não tem uma 

alocação direta a um só fator. Muitas entidades usam as chaves de alocação, nos métodos 

de imputação fabril ou na alocação dos custos operacionais gerais, tais como custos de 

pessoal de departamentos de suporte (Recursos Humanos, Financeiro, Apoio ao cliente), 

depreciação, etc. Esta alocação pode ser útil para uma repartição entre projetos (centros 

de lucro) ou em repartições secundárias para as diferentes áreas funcionais da empresa 

(Publicidade, Vendas, Agentes, Financeira, Recursos Humanos, etc), principalmente 

quando entre as referidas áreas, os departamentos prestam serviços uns com os outros. 

Num contexto global, a entidade principal ou Holding, normalmente concentra os serviços 

base que em vez de estarem distribuídos pelas subsidiárias, são realizados de forma 

central, sendo o produto final entregue às subsidiárias apenas para implementação. Como 

exemplo pode ser considerado uma campanha específica de publicidade que é totalmente 

feita na Holding e depois de concluída é distribuída pelas subsidiárias, para distribuição 

pelos clientes (Parent, 2006). 

 

Quando se consegue alocar o custo dos recursos às soluções e à organização individual, 

é possível um desempenho eficiente, o que permite reduzir o desperdício (Fitzsimons et al., 

2020). O controlo efetivo dos custos permite uma visão clara dos factos, e uma consciente 

tomada de decisão, quer seja de forma interna ou multi-organizacional. 

 

Não existe uma lista de critérios que identifiquem as chaves de distribuição que devam ser 

usadas, no entanto tal como referido na Circular n.º 2020/C/35 (Belgian tax administration, 

2020) as mesmas devem ter três características: 

 

 basear-se em dados objetivos; 

 ser passível de verificação; e 

 ser suportado por dados comparáveis ou dados internos (de preferência ambos). 
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A identificação das chaves de alocação depende de vários fatores, nomeadamente o tipo 

de negócio e o gerador de valor, pois numa abordagem com base na metodologia atual, 

será necessário contar com vários fatores internos. 

 

Perante a metodologia proposta a chave de repartição não seria na ótica de cálculo dos 

preços a aplicar nos serviços prestados entre entidades do grupo, mas na atribuição a cada 

entidades (Holding e subsidiárias), com base numa chave de repartição que não fosse 

baseada em custos.  

 

Ao contrário do que se apresenta nos modelos atuais de alocação de custos e proveitos, 

por forma a fazer uma demonstração de resultados para cada entidade, com base no ajuste 

dos preços de transferência, quer em produtos, quer em serviços, a alocação seria apenas 

de uma componente consolidada, o EBT. 

 

De uma forma indireta os custos e os proveitos suportados pela Holding e pelas subsidiárias 

são distribuídos por todas as empresas, cada uma dentro do limite da quota-parte resultado 

da chave de alocação escolhida. (Triki, 2019). 

 

Se a distribuição fosse entre entidades no mesmo país, em que não seria possível usar o 

indicador principal, seria aplicada uma segunda chave de alocação para o resultado da 

primeira alocação. 

 

O objetivo da aplicação de um método de distribuição de lucros é proceder à repartição dos 

lucros que as empresas independentes teriam esperado numa situação comparável, ou se, 

em vez de estarem divididas em várias jurisdições, estivessem todas reunidas numa só 

entidade. 

 

No caso de ambas as entidades comparáveis estarem a usar um intangível único na sua 

especificidade, o método do fracionamento do lucro deixa de ser aplicável pois não permite 

a comparação (OCDE, 2008). 

 

A contabilidade analítica deve ser usada quando disponível pois é verificável e 

suficientemente detalhada ao nível transacional, quando bem implementada. Com esta 
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informação disponível as demonstrações de resultados por produto, serviço ou 

departamento podem revelar-se úteis. A existência de várias chaves de repartição 

diferentes para chegar aos respetivos custos/proveitos de cada produto, serviço ou 

departamento podem afetar a confiança da informação. Pois antes de qualquer análise no 

âmbito do conceito da comparabilidade de mercado é necessário verificar se os dados são 

claros e corretos.  

 

Ao usar um Método de Fracionamento do Lucro ao nível do lucro operacional, as despesas 

operacionais que podem estar associadas a uma determinada transação devem ser 

alocadas a ela para que o resultado final seja específico da transação em análise. Quando 

as despesas operacionais estão associadas a várias transações será necessário uma 

chave de alocação para uma repartição correta de todas as condicionantes. Desta forma 

será possível a procura de transações e margens líquidas comparáveis. É fundamental que 

a chave de repartição não deturpe os resultados fracionados que têm como objetivo a 

procura do comparável. 

 

Na prática, a divisão do lucro consolidado de acordo com um Método de fracionamento do 

Lucro é geralmente realizada por meio de uma ou mais chaves de alocação. Dependendo 

da situação, a chave de alocação pode ser expressa sob a forma de percentagem numérica 

relacionada com o critério escolhido. As chaves escolhidas na referida metodologia 

poderiam mudar consoante as características que fizeram com que as mesmas fossem 

escolhida. Será necessário identificar uma lista de possíveis chaves de repartição, com os 

correspondentes fundamentos da escolha e níveis de confiança. 

 

As chaves de repartição com base em Capital ou Ativos têm uma forte relação quando se 

tenta alocar a criação de valor da transação controlada.  

 

Contudo, a aplicação de chaves de repartição tem vários aspetos negativos: 

 

 A mesma pode ser adaptada conforme a intenção ou objetivo, não sendo possível 

discutir se uma outra chave seria mais apropriada; 

 Nem sempre existe uma forte correlação entre os custos incorridos e o valor; 
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 Não serem independentes quanto à classificação contabilística dos custos e 

proveitos; 

 Não serem consistentes (ex.: quando aplicadas a países com diferentes custos 

operacionais para os mesmos bens, serviços e mão-de-obra); 

 Diferentes políticas de alocação de custos de país para país; 

 Diferenças entre a criação de valor e o incorrer dos custos. 

 

No entanto a maioria das metodologias tem com base a combinação ou individualização de 

um dos seguintes elementos principais: 

 

 - vendas 

- custos com pessoal 

- outros Custos Operacionais 

- n.º de empregados por localização 

- ativos 

- resultado/EBT 

 

Estes elementos são ajustados tendo em conta outras características (definidas 

contratualmente dentro de cada organização): 

 

 - riscos 

 - serviços intragrupo (Management Fees) 

 - n.º de funcionários 

 - royalties 

 - marketing 

 - juros 

 - etc. 

 

Tendo em conta o proposto Método Formulary Apportionment a possível divergência de 

pontos de vista entre países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre os fatores a serem 

levados em consideração para definir essa chave representa um desafio significativo, mas 

são uniformes quanto à tendência de considerar as vendas aos consumidores ou os ativos 
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como possíveis chaves de repartição (Berthier, 2020). Berthier ainda refere que as 

negociações sobre a definição desta chave parecem estar avançadas apenas ao nível 

teórico e como a aplicação ainda suscita dúvidas, principalmente nas questões de 

identificação dos intervenientes quando os mesmos são empresas digitais.  

 

A chave de distribuição pode ter como base o volume de negócios, o número de 

funcionários, o valor dos ativos fixos, no entanto a OCDE, até agora não se pronunciou 

sobre metodologias que sejam desvinculados dos mercados em que estejam presentes, 

isto é, que não usem comparáveis de mercado (Boyer, 2007). 

 

Ao usar uma chave de repartição, o Método Formulary Apportionment segundo a tese de 

Mestrado sobre se o Formulary Apportionment seria ou não uma alternativa ao princípio da 

plena concorrência (Fjordevik, 2001) determinando a necessidade de demonstrar que a 

mesma é justa e que é proporcional ou que é usada na repartição quando comparada com 

o mercado interno e externo. Neste ponto está patente a necessidade do princípio da plena 

concorrência, tendo isto um resultado positivo de se aproximar da metodologia usada pela 

OCDE, mas por outro lado cria uma limitação da existência de bases comparáveis. 

 

A formulação da base tributável no Método FA pode variar de estado para estado nos EUA, 

criando assim mais problemas de unidade e subsequentemente dificuldades na sua 

globalização sem dupla tributação. A única forma de ultrapassar este obstáculo consiste 

em determinar que o EBT consolidado é a base tributável primária a repartir pelas empresas 

com vendas. A base tributária secundária seria o resultado dos ajustamentos fiscais que 

cada empresa teria de fazer e que estaria sujeita às regras de cada país. 

 

As entidades/subsidiárias que não apresentam vendas a entidades/consumidores não 

vinculados, não seria sujeitos a tributação em IRC. 

 

Como nos EUA, cada estado pode usar uma fórmula diferente, podemos estar perante 

resultados diferentes com diferentes justificações. A fórmula deverá representar as 

atividades exercidas pela entidade, no entanto o problema coloca-se quando a entidade 

tem atividades diferentes em cada estado, provocando distorções no resultado, o que revela 

uma fórmula injusta. 
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Como referência à mesma tese (Fjordevik, 2001) a fórmula usada nos EUA, considera três 

fatores principais: as vendas, o património e a massa salarial. Quase metade dos estados 

considera para o fator das vendas um peso duplo enquanto estados como o Minnesota 

considera uma ponderação das vendas. 

 

A B C A x B x C 

Vendas da entidade 

÷ 

Vendas Totais do 

Grupo 

Lucros 

Totais do 

Grupo  

1/3 Resultado baseado no Fator das 

Vendas (D) 

Ativos da entidade 

÷ 

Ativos Totais do 

Grupo 

1/3 Resultado baseado no Fator dos 

Ativos (E) 

Salários da 

entidade ÷ 

Salários Totais do 

Grupo 

1/3 Resultado baseado no Fator dos 

Salários (F) 

Lucros alocados a uma entidade do Grupo D+E+F 

Quadro 2: Fórmula geral aplicada no Método Formulary Apportionment 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em conta o que foi refletido previamente, com o proposto Método do Formulary 

Apportionment estamos perante três possíveis (mais evidentes) chaves de repartição para 

determinação do Lucro de cada país: 

 

Imobilizado corpóreo ou imobilizado incorpóreo de cada país: Dentro dos três fatores 

da fórmula no Método FA, o património representa a intenção de representar o peso, na 

repartição, dos bens tangíveis nesse período de tributação. Uma das limitações desta 

variável é a dificuldade no cálculo do valor de mercado, isto é, na comparabilidade (Lozev, 

Faggion e Mitroyanni, 2019, p. 17). Este fator tem como objetivo reconhecer as unidades 
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fabris ou o peso e investimento alocado a uma determinada entidade do Grupo. A 

propriedade intangível não é considerada para a fórmula, o que faz com que, em alguns 

casos, se ignore uma parte importante do ativo. Esta situação ocorre porque se considera 

que o uso dos bens intangíveis para a fórmula, pode distorcer a alocação, pelo facto de ser 

fácil a sua realocação conforme mais convier à entidade. Esta chave de repartição limita o 

conceito às localizações onde o Grupo empresarial tem estruturas físicas ou até mesmo a 

alocação de imobilizado incorpóreo (Patentes, registo de Marca, etc). Estas situações dão 

origem a localizações em paraísos fiscais, onde apenas existe o registo de patentes, 

imobilizado corpóreo ou até mesmo a alocação do custo desse imobilizado sobe a forma 

de leasing, em que na realidade, a sua localização pode estar noutro país. Estas 

características fazem desta chave de repartição uma não solução para esta nova 

metodologia proposta. 

 

Custos com pessoal/n.º de funcionários por localização: Um segundo fator é a massa 

salarial, que inclui o montante de salários pagos aos funcionários diretos da entidade. Esta 

definição não considera todos os montantes pagos a subcontratados ou trabalhadores 

independentes, podendo isto distorcer o resultado da alocação (Lozev, Faggion e 

Mitroyanni, 2019, p. 17). Esta chave de repartição não pode ser usada, pois pode resultar 

de serviços prestados entre empresas do Grupo sob a forma de comissões de gestão 

(Management fees), ou até mesmo de custos de empregados que efetivamente não estão 

fisicamente localizados nesse país. 

 

Vendas em cada país: O terceiro fator são as vendas, em que a terminologia (o âmbito) 

varia entre os estados dos EUA, mas a maioria inclui venda de imobilizado, juros, 

dividendos, mercadorias, serviços, etc. O único contra desta variável é o facto de se poder 

perder a contribuição da criação de valor (Lozev, Faggion e Mitroyanni, 2019, p. 17). 

Passando à questão do âmbito, será necessário decidir se a alocação das vendas será 

efetuada consoante o destino da venda ou a origem da produção que originou a respetiva 

venda. A exceção acontece, quando é identificado que não é possível aplicar a regra do 

destino, isto é, a venda não será tributada no destino, sendo nesse caso aplicada também 

a regra da origem. Mesmo tendo em consideração estes três fatores principais, as 

entidades possuem a autonomia para alterar o peso de cada fator ou até mesmo excluir 

fatores, deixando o ónus para a entidade que pretenda comprovar a “propriedade” do lucro, 
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não sendo suficiente demonstrar que existe um outro método que originaria um imposto 

maior. Esta chave de repartição não apresenta qualquer influência interna, pois apenas 

reflete as regras de mercado local (desse respetivo país), nomeadamente as regras da 

oferta e da procura. O preço usado nestas vendas, reflete o conceito básico dos Preços de 

Transferência nomeadamente o do princípio de plena concorrência (arm’s-length principle).  

 

Segundo Berthier cada país deve receber a fração igual à das vendas finais da entidade 

realizadas no seu país, no entanto levantam-se questões quando o mesmo se tenta 

implementar. São apontados outros “problemas” principalmente o aumento dos impostos 

liquidados, apesar do lucro ser o mesmo e a probabilidade de existir dupla tributação, pelo 

facto de os diferentes países poderem estar a tributar algo que também seria tributado na 

Holding. 
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Capítulo 4: EBT Consolidado  

 

4.1 Grupo Económico 

 

Novamente deparamo-nos com a problemática da informação para realizar a respetiva 

comparação, já para não falar da subjetividade da afetação de riscos e custos que 

originaram esses dados comparáveis. Nestes dados temos sempre dois tipos de entidades: 

 - entidades Multinacionais; 

 - entidades Nacionais; 

Esta diferença representa a problemática de comparar os dados com outros grupos 

Multinacionais, isto é com dimensões comparáveis, mas que ao mesmo tempo padecem 

da mesma subjetividade de critérios. No que diz respeito a entidades nacionais, 

normalmente não têm a dimensão necessária para poderem servir de comparação, pois os 

riscos, estratégias e estruturas traduzem realidades diferentes.  

Quando se trata de empresas nacionais, isto é empresas que apenas operam no território 

onde estão sediadas, apesar da incompatibilidade referida no parágrafo anterior, os 

comparáveis apenas podem ser considerados de outras entidades nacionais por forma a 

serem economicamente comparáveis, o que torna o processo difícil quando se trata de um 

país com um tecido empresarial composto por micros e médias empresas.  

Para uma empresa multinacional, isto é, uma empresa que opera em diferentes países e 

que se caracteriza pela expansão internacional, a complexidade de operações intragrupo 

ganha uma nova dimensão mas ao mesmo tempo permite encontrar mais comparáveis com 

a mesma dimensão. 

O número de empresas multinacionais tem vindo a aumentar desde a 2ª Guerra Mundial, 

pois além do crescimento intrínseco permitem recolher de cada país, onde se estabelecem, 

novas informações e conhecimento que podem permitir um crescimento exponencial do 

grupo como um todo, tais como novas técnicas de mercado, informações úteis para I&D e 

principalmente capital humano. 
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Como uma visão do Mundo mais global, otimizações de produção, logísticas e de reporting 

podem contribuir para uma entidade mais eficaz e eficiente. 

Não podemos descurar os vários tipos de relações que poderemos encontrar no mercado, 

mesmo que sejam entre entidades não relacionadas mas que ao mesmo tempo podem em 

conjunto influenciar os preços de transferência, como é o caso dos cartéis e dos 

monopólios. 

Num situação de cartel, a metodologia proposta para preços de transferência, funciona na 

perfeição, mas pelo facto de o mercado ter condições acordadas entre os vários 

intervenientes, e não pelo funcionamento normal do mercado. 

 

Uma das características particulares de empresas em monopólio é o facto de estas serem 

“price-makers”, por terem «algum poder de decisão sobre os preços a praticar» (Mata, 2011, 

p. 204). 

 

O facto de o monopólio ser “price-maker” permite-lhe praticar diferentes preços, podendo 

adaptar-se às exigências de diferentes segmentos de mercado, e aumentar receitas, isto é, 

estando em zona elástica da procura, quando disponibiliza os produtos a preços mais 

baixos, obtém ganhos adicionais. 

 

E o seu poder, ao nível de prática de preços, é mensurável, pelo índice de Lerner, onde 0 

será a expressão máxima em monopólio, e 1 indicará a existência de concorrência perfeita. 

 

As organizações preocupam-se, cada vez mais, como a correta utilização dos seus 

recursos e capacidades, procurando um crescimento sólido e sustentável. Igualmente, 

existe a crescente preocupação em investir para além do mercado doméstico. Desta forma, 

torna-se interessante estudar de que forma a estratégia internacional contribui para o 

sucesso organizacional. 

Inicialmente as organizações viviam num contexto de oferta insuficiente face à procura, o 

que lhes permitia gozar de um estatuto de poder perante os seus clientes. Os produtos e 

serviços eram pensados e produzidos para serem impostos ao consumidor, ávido de bens, 
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muitas vezes essenciais. Esta foi uma época pouco concorrencial, onde as empresas se 

preocupavam apenas em produzir, não tendo em conta aspetos relacionados com o 

marketing. Rapidamente ultrapassámos esta fase, ou seja, não basta produzir um bom 

produto ou prestar um bom serviço, há que dar a conhecer os produtos/serviços, bem como 

a empresa, de forma a conquistar potenciais consumidores. 

É no seguimento da evolução dos mercados e da concorrência, que a estratégia assume 

um papel cada vez mais importante, onde os responsáveis da empresa voltam as suas 

atenções para a divulgação dos seus produtos/serviços.  

As empresas podem apostar na internacionalização por diversas razões: razões 

estratégicas, razões de mercado e razões de crescimento. De outra forma, os motivos 

poderão ser diversos, como por exemplo: aumentar as vendas, procurar sinergias ao nível 

da estrutura de custos, partilha de risco, colaboração, domínio dos mercados, vantagens 

absolutas, entre outras. Sendo que, estas razões não são mutuamente exclusivas, pois a 

empresa pode procurar satisfazer vários motivos em simultâneo.  

Um mercado cada vez mais global, leva as organizações a dedicarem mais tempo à sua 

estratégia, nomeadamente à elaboração de uma adequada estratégia internacional. Muitas 

destas organizações procuram a internacionalização, seja por motivos de ordem 

estratégica, de mercado e/ou de crescimento. 

A análise de mercado deve, entre outros aspetos, identificar um conjunto de segmentos de 

mercado, bem como determinar principais concorrentes e fornecedores e (não menos 

importante) quais os clientes para os quais a organização pretende canalizar as suas 

atenções. Através desta análise, a empresa pode definir a melhor estratégia, de forma a 

procurar a persecução dos seus objetivos. 

Em função da sua opção estratégica, a consolidação acaba por ser o resultado das opções 

estratégicas, quer localmente, quer internacionalmente, pois todos os serviços intragrupo 

são cancelados, desde que se encontrem dentro do perímetro de consolidação.  
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4.2 Identificação da entidade declarante 

 

A comunicação da identificação da entidade declarante (Country-by-Country Reporting - 

CbC), reflete o requisito da ação n.º 13 da iniciativa BEPS que é um dos quatro pilares 

mínimos do Plano de Ação de Erosão Base e Deslocamento de Lucros (BEPS) tal como foi 

referido no ponto 2.5. 

Exige que as entidades finais dos grupos empresariais multinacionais entreguem um 

relatório país por país (CbC) à autoridade tributária em cada jurisdição de atividade, 

contendo informações relacionadas com a alocação de proveitos e impostos do grupo, 

juntamente com indicadores da localização da atividade económica dentro do grupo. Cada 

autoridade tributária partilha o relatório CbC com as autoridades fiscais de outras jurisdições 

em que o grupo possui atividades sujeitas a condições que incluem que as informações 

CBCR podem ser usadas apenas para fins de avaliação de risco de preços de transferência 

de alto nível e, quando apropriado, para análises estatísticas e económicas permitindo 

assim a troca automática de informações. 

 

O Governo Português emitiu a Portaria nº. 367/2017, de 11 de dezembro de 2017, contendo 

o formulário oficial (e as respetivas instruções de preenchimento) para cumprimento da 

obrigação de notificação por relatório por país. 

 

Portaria que aprova a declaração e respetivas instruções de preenchimento, designada por 

”Comunicação da Identificação da Entidade Declarante - Declaração Financeira e Fiscal 

por País” (Modelo 54), para cumprimento da obrigação referida no n.º 4 do artigo 121.º-A 

do Código do IRC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro. 

 

A comunicação do relatório CbC referente aos períodos fiscais iniciados em ou após 1 de 

janeiro de 2016 deve ser apresentada eletronicamente às autoridades fiscais de cada país 

até 31 de dezembro de 2017. A notificação CBCR deve ser enviada anualmente e dentro 

de cinco meses após o final do período fiscal em questão. 

 

A obrigação de grupos de empresas multinacionais apresentarem uma declaração com 

informações financeiras e fiscais por país foi introduzida no sistema jurídico português pelo 
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artigo n.º 121-A do Código do IRC, com informação adicional ao Decreto-lei n.º 7-A / 2016, 

de 30 de março de 2016. De acordo com este artigo, todas as entidades contribuintes 

portuguesas e estabelecimentos permanentes de entidades estrangeiras em Portugal que 

fazem parte de um grupo multinacional sujeito aos requisitos do CbC devem notificar 

eletronicamente as autoridades fiscais portuguesas sobre qual a entidade do grupo que 

será responsável por arquivar o relatório CbC em nome do grupo, isto é, qual a empresa 

que é a entidade mãe do grupo.  

 

 

Figura 3: Modelo 54 do IRC – Identificação da entidade Mãe 

Fonte: DGCI (2020) 
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Estão obrigados a apresentar a declaração as entidades-mãe final ou a entidades-mãe de 

substituição de um grupo de empresas multinacionais que apresente um total de 

rendimentos consolidados igual ou superior a 750.000.000€, no período imediatamente 

anterior. 

 

A entidade residente em Portugal mesmo que não seja a entidade-mãe final de um grupo 

de empresas multinacionais, terá que apresentar a declaração, desde que: 

 

 seja detida ou controlada, direta ou indiretamente, por entidades não residentes que 

não estejam obrigadas à apresentação de idêntica declaração; 

 vigore na jurisdição em que a entidade-mãe final é residente um acordo 

internacional com Portugal, mas na data estabelecida para apresentação da 

declaração por país correspondente ao período de relato, não esteja em vigor um 

acordo qualificado entre as autoridades competentes; e 

 verifique-se a existência de uma falha sistémica da jurisdição de residência fiscal da 

entidade-mãe final que foi notificada pela Autoridade Tributária e Aduaneira à 

entidade constituinte. 

 

A identificação da entidade mãe final é um dado fundamental no percurso da metodologia 

sugerida, pois será a partir desta entidade que se irá identificar a informação financeira 

necessária para aplicar corretamente as chaves de repartição.  

 

Os dados a considerar deverão ser: 

 

 Volume consolidado de vendas; 

 EBT consolidado. 

 
 
A identificação da entidade que detêm a natureza de entidade mãe final, isto é, não existe 

nenhuma empresa acima desta, será relevante também para efeitos de clarificação e 

transparência no sentido de reduzir a existência de várias entidades com o sentido de 

esconder operações ilícitas ou até para confundir as autoridades pelo elevado número de 

entidades e participações cruzadas.  
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4.3 Conceito de EBT Consolidado 

 

Os resultados antes de impostos (Earnings Before Taxes - EBT) têm como objetivo calcular 

o resultado que a entidade obteve no período antes da aplicação do imposto sobre o 

rendimento, isto é, seria o resultado que a empresa teria se fosse isenta de pagar impostos 

sobre o rendimento. De uma forma simplista o seu cálculo é o resultado das receitas menos 

as despesas (excluindo impostos). O seu cálculo tem em consideração a totalidade das 

receitas da empresa tal como, juros despesas gerais, custos de produtos, depreciações, 

etc. O EBT reflete o resultado sem o efeito dos impostos, o que é útil quando utilizado para 

comparar resultados de empresas localizados em diversos países. Desta forma permite 

comparar o desempenho da entidade, não só ao nível do lucro operacional, mas como um 

todo. 

 

O EBT consolidado resulta do processo de consolidação dos dados financeiros das várias 

subsidiárias ou entidades comerciais dentro de uma organização e aglomera-los na 

entidade mãe final com o objetivo de obter o relatório financeiro consolidado, isto é, de 

modo a que a informação financeira represente os resultados das operações do grupo como 

se de uma única entidade se tratasse, pretendendo apresentar apenas os resultados das 

operações que as empresas do grupo tiverem com terceiros. Para que a consolidação se 

efetue conforme as normas internacionais de contabilidade há que respeitar todos os 

passos a dar antes de obter um EBT consolidado. 

 

Antes de mais é importante definir e identificar o papel do beneficiário efetivo no processo 

de consolidação, pois sem isso será difícil realizar esta tarefa. No âmbito da Diretiva (UE) 

n.º 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, o beneficiário 

efetivo pretende identificar o detentor último de qualquer benefício gerado por uma entidade 

ou conjunto de entidades, e promover a transparência sobre a detenção societária e ligação 

entre sociedades. Neste âmbito, o beneficiário efetivo é o indivíduo ou entidade (quando 

não é possível identificar o indivíduo) no topo da estrutura societária enquanto o beneficiário 

final doméstico está circunscrito a um determinado país. 
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Etapas da consolidação: 

 

1. Determinação do perímetro de consolidação; 

2. Escolha do método de consolidação a aplicar; 

3. Conversão para moeda local das demonstrações financeiras de subsidiárias com 

moeda diferente da moeda local; 

4. Quando as demonstrações financeiras usadas na consolidação tenham datas de 

períodos diferentes, devem ser feitos ajustes relativamente aos efeitos de 

transações significativas ou de outros acontecimentos que ocorram entre essas 

datas e a data das demonstrações financeiras da empresa-mãe. 

5. Somatório das Demonstrações Financeiras das várias empresas inseridas no 

perímetro de consolidação; 

6. Identificação de políticas contabilísticas diferentes das adotadas pela empresa-mãe; 

7. Eliminação: 

a. Participações financeiras em empresas do grupo; 

b. Capitais próprios (quota-parte) das empresas do grupo; 

8. Reconhecimento: 

a. Goodwill ou negativo goodwill; 

b. Parcela dos Capitais Próprios atribuíveis a interesses minoritários 

(apresentados dentro do capital próprio, separadamente do capital próprio 

dos acionistas da empresa-mãe). 

9. Eliminação dos saldos e transações entre as empresas do grupo (vendas de 

existências, vendas de imobilizado, débito de juros por suprimentos concedidos, 

débito de “Management Fees”, etc.); 

10. Eliminação dos resultados provenientes de transações intragrupo que sejam 

reconhecidos nos ativos, tais como inventários ou ativos fixos; 

11. Eliminação dos resultados provenientes de transações intragrupo que sejam 

reconhecidos nos resultados, tais como juros de empréstimos; 

12. Elaboração das Demonstrações Financeiras consolidadas e respetivo EBT 

consolidado. 

 

Independentemente do método de consolidação escolhido, o mesmo estará ligado com a 

informação consolidada nas autoridades tributárias obtida pelos relatórios de identificação 
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de entidade mãe final e qualquer incongruência ou erro será facilmente identificado e 

clarificado pois a visão das entidades controladoras será global. A troca de informação entre 

elas permitirá perceber o que cada entidade tem como estratégia de gestão para cada 

subsidiária em termos da globalização de mercados. 
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Capitulo 5: Localização da Venda  

 

5.1 Conceito de Venda Final 

 

O conceito de venda aqui abordado compreende o sentido lato da transmissão onerosa ou 

não, de um bem, serviço ou direito, que inclua todos os direitos e obrigações do próprio, 

mediante a existência ou não de contrato (verbal ou escrito). Esta transmissão ocorre entre 

duas ou mais partes, sendo que o importante é a materialização da venda de uma entidade 

do grupo em análise e uma outra entidade ou consumidor final, independente ou por outras 

palavras, fora do âmbito da consolidação. No conceito das vendas, se o pretendido é a 

consolidação e a alocação de EBT, a definição deverá incluir os seguintes itens, quando os 

mesmos são efetuados para fora do perímetro de consolidação: 

 

i. - mercadorias; 

ii. - imobilizado Corpóreo; 

iii. - imobilizado Incorpóreo; 

iv. - serviços; 

v. - royalties; 

vi. - rendas; 

vii. - direitos Futuros; 

 

 

A venda final é a venda que é feita a uma entidade/consumidor não relacionada(o), direta 

ou indiretamente. 

 

As vendas podem ser efetuadas no âmbito Nacional ou Internacional, sendo usado na sua 

maioria as diretivas da Convecção de Viena, especialmente estabelecida para acordos 

internacionais (transações entre países). A convenção cujo estabelecimento ocorreu em 

1986, deu origem a este tratado que até novembro 2020 já tinha sido ratificado por 192 

países e 12 Organizações Internacionais (United Nations, 2020), teve como objetivo a 
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harmonização das regras para as transações internacionais. Os Estados Unidos da 

América, apesar de não terem ratificado o tratado, reconhecem a validade do mesmo. 

 

Existem outros normativos mais específicos, como o Sales of Goods Act de 1979, que 

pretende regular as transações no Reino Unido (Ryder, Griffiths e Singh, 2012), com 

diferenças significativas quanto aos períodos de garantia e condições particulares quanto 

às penalizações por incumprimento, falta de pagamento, conteúdo dos contratos, 

desempenho, e regras quanto ao momento ou condições que originam o início do contrato. 

 

Segundo DiMatteo no estudo da Harmonização Internacional da Lei de bases sobre as 

Vendas (DiMatteo, 2013), infelizmente a sua implementação ainda está longe de concluída, 

pois ainda existem alguns países que rejeitam a sua uniformização, em muitos casos, 

devido à falta de informação ou conhecimento de como implementar a mesma a nível 

Nacional. 

 

A localização não é apenas por questões de custos, mas também estratégico perante o 

mercado que se pretende atingir, pois os canais de vendas e suporte pós venda são tão 

importantes como o próprio produto. 

 

Num estudo publicado pela Universidade Sultan Ageng Tirtayasa na Indonésia (Mukhtar, 

2021) foi usado uma amostra recolhida entre 2016 e 2019, que por um lado identificou a 

falta de evidência de que o aumento das vendas contribui para o aumento de evasão fiscal, 

mas surpreendentemente revelou uma ligação entre a evasão fiscal e a estrutura de 

capitais, nomeadamente na parte de pagamento de juros. 

 

No entanto é importante a clarificação do e-commerce, e-business e e-marketing, para uma 

identificação atual de vendas, nomeadamente o canal usado e eventual localização. 

 

Atenta ao crescimento exponencial dos utilizadores da Internet, a maioria das organizações, 

com visão global, viu-se obrigada a alterar a sua forma de gerir negócios, reformulando 

drasticamente os seus conceitos de comunicação e de espaço. Neste processo também 

procuraram obter novos mercados e novos clientes surgindo, assim, o comércio eletrónico 

(e-commerce). 
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O e-commerce, ou comércio virtual, pode ser definido, genericamente, como o ato de 

compra e/ou venda, processado através de um equipamento eletrónico, nomeadamente 

através da Internet. 

 

O e-business ou negócio eletrónico, é o termo com que se identificam os negócios 

efetuados através de meios eletrónicos, sendo frequentemente associado ao termo e-

commerce. No entanto, este termo é mais lato, na medida em que define um conjunto de 

empresas que possuem sistemas que, por sua vez, se interligam e interagem entre si. 

 

De acordo com Kotler (2000) as empresas podem encontrar na Internet um poderoso canal 

de vendas e informação, divulgando e promovendo os seus negócios e produtos em 

qualquer parte do mundo, obtendo um alcance geográfico global. 

 

De acordo com o relatório da Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC, 2017), 

Portugal, no quadro da União Europeia (UE), integra o grupo de países com as melhores 

posições no conjunto dos 5 indicadores e-business e de e-commerce, o qual, inclui, além 

de Portugal, a Bélgica, a Dinamarca, os Países Baixos e a Áustria. 

 

Com referência a esse estudo, Portugal e o Negócio Eletrónico apresenta uma posição 

acima da média Europeia: 

 

Gráfico 4: Negócio Eletrónico em todas as empresas nos países da União Europeia (PMEs e grandes 

empresas, s/ setor financeiro), 2011, 1º trimestre, (%). 

Fonte: EUROSTAT 
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Tabela 2: Negócio Eletrónico em todas as empresas nos Países da União Europeia (PMEs e grandes 

empresas, s/ sector financeiro), 2011, 1º trimestre, (%) 

 

Fonte: EUROSTAT 

 

Ainda segundo o mesmo estudo, os valores de Portugal para o e-business, são superiores 

aos da média da UE em dois dos cinco indicadores considerados, sendo a situação 

melhorada quando se analisam os indicadores apenas de grandes empresas, excluindo as 

PMEs. 

Integração de processos 

internos

Integração com 

clientes/fornecedores e 

Gestão da Cadeia de Valor

Recepção de encomendas 

online no ano anterior  

(≥1% de todas as 

encomendas) 

Utilização da Internet para 

interagir com serviços 

públicos

Utilização da Internet para 

serviços bancários e 

financeiros

Bélgica 40 53 22 77

Grécia 36 36 6 77 70

Suécia 35 43 24 90

Alemanha 29 61 20 67

Dinamarca 29 58 23 92

Finlândia 28 52 17 96

Portugal 26 45 16 75 77

Áustria 25 56 11 75 88

França 24 47 11 78 78

Países Baixos 22 75 19 95 91

Itália 22 56 4 84 87

Espanha 22 40 11 67 87

Eslovénia 21 72 11 88 93

UE27 21 55 13 76 82

Luxemburgo 21 53 15 90 82

República Checa 21 33 26 89 87

Irlanda 20 38 23 87 85

Roménia 19 31 4 50 58

Malta 18 46 16 77 81

Eslováquia 17 51 13 88 90

Chipre 17 20 7 74 63

Polónia 11 66 8 89 85

Lituânia 11 54 21 95 93

Bulgária 11 44 3 64 58

Hungria 8 59 10 71 79

Letónia 8 51 9 72

Estónia 7 35 11 80 94

Reino Unido 6 77 15 67
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Gráfico 5: Negócio Eletrónico nas grandes empresas nos países da União Europeia (s/ sector financeiro) 

Fonte: EUROSTAT 

 

Tabela 3: Negócio Eletrónico nas grandes empresas nos países da União Europeia (s/ sector financeiro), 

2011, 1º trimestre, (%) 

 

Fonte: EUROSTAT 
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Alemanha 79 86 42 83

Áustria 83 86 40 92 95

Bélgica 80 82 38 87

Bulgária 38 63 6 94 87

Chipre 51 55 23 95 97

Dinamarca 80 84 47 93

Eslováquia 59 73 24 96 95

Eslovénia 82 97 36 100 98

Espanha 64 68 28 95 91

Estónia 48 65 31 99 99

EU27 65 81 32 92 90

Finlândia 77 83 45 98

França 68 79 34 92 79

Grécia 79 58 14 98 90

Hungria 50 88 24 94 90

Irlanda 65 67 38 99 96

Itália 68 78 15 98 95

Letónia 38 70 17 94

Lituânia 35 65 20 100 99

Luxemburgo 63 73 19 100 89

Malta 53 53 32 92 91

Países Baixos 68 89 32 99 92

Polónia 58 86 26 99 98

Portugal 76 79 34 99 94

Reino Unido 41 94 36 88

República Checa 73 70 43 99 94

Roménia 53 53 9 85 87

Suécia 80 83 51 96
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Analisando, o e-commerce em Portugal, tomemos como base um estudo sobre este tema 

(ACEP, 2007), publicado pela Associação de Comércio Eletrónico em Portugal e pelo 

Netsonda Research Group, com base em dados obtidos por um inquérito a utilizadores da 

Internet, que nos indica o seguinte: 

 

 77% dos inquiridos procura informação na Internet para finalizar a compra pelos 

meios tradicionais; 

 78% dos inquiridos realizam compras através da Internet; 

 Os produtos/serviços mais comprados são informáticos (39,6%), 

eletrónicos/telemóveis (36,5%) e bilhetes para espetáculos, desporto e outros 

(36,1%); 

 

O crescimento do e-commerce, enquanto canal alternativo de promoção e distribuição de 

produtos e/ou serviços pela Internet, permite potenciar os negócios através da atração de 

novos clientes/mercados contudo “obrigou” as organizações a aliarem o e-marketing ao 

marketing tradicional, criando uma variedade de localizações inimaginável à 10 anos atrás. 

 

O e-marketing pode ser definido como os esforços das organizações em informar, 

comunicar, promover e vender os seus produtos e/ou serviços pela Internet, beneficiando 

tanto estas como o consumidor, na medida em que, relativamente às formas tradicionais, o 

e-marketing apresenta vários benefícios, dos quais destacamos os seguintes: 

 

 baixos custos, permitindo fácil acesso tanto a grandes como a pequenas 

organizações; 

 ilimitados limites físicos de espaço; 

 automatização das compras e vendas; e  

 maiores capacidades de distribuição da informação, atingindo a escala mundial. 
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Tal como no marketing tradicional, os objectivos do e-marketing também visam satisfazer 

as expectativas identificadas ou pressentidas dos indivíduos, através da aplicação de 

técnicas, métodos e sistemas de oferta e divulgação de novos produtos, serviços e ideias. 

 

Tanto os 4 P’s do marketing mix tradicional: Product, Price, Place e Promotion como os 4 

P’s do marketing estratégico de Kirdar (1997) - Probing, Partioning, Prioritising e Positioning 

– se aplicam ao e-marketing. No entanto, o factor diferenciador do e-marketing é a 

globalização, ou seja, o Place é o mundo. 

 

Na Internet o significado de comunicar assume, numa só mensagem, a combinação de 

palavras, imagens, dados e sons. Assim, a Internet, tendo como característica principal a 

interação na comunicação entre utilizadores (empresaconsumidor; 

consumidorconsumidor; empresaconcorrentes), apresenta as seguintes vantagens de 

utilização para o e-marketing - tanto para as empresas (E) como para os consumidores (C): 

  (E) promoção de uma comunicação mais próxima e rápida, características 

decisivas na implementação das campanhas promocionais e na divulgação de 

novos produtos e, ou serviços; 

 (E/C) redução dos custos quer através da eliminação de pontos de venda físicos 

quer através dos estudos de mercado e de testes a novos produtos; 

 (E/C) conhecer melhor as necessidades do cliente, facilitando a prospeção, a 

segmentação e a customização, através de pesquisas e ações eficazmente 

direcionadas, praticando um tipo de Marketing one to one; 

 (E/C) melhorar o serviço aos clientes (anytime, anywhere), reduzindo os tempos 

de transação e os erros de processamento; 

 (E) mensurar as visitas, pesquisas, locais de acesso, facilitando a gestão e a 

manutenção dos dados dos clientes; 

 (E) “trabalhar” a notoriedade e reconhecimento da marca valorizando a imagem 

e o prestígio da organização; 
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 (E) adaptação constante ao mercado e às novas tecnologias, reagindo à 

concorrência e permitindo acesso permanente tanto ao seu mercado alvo como aos 

mercados internacionais, a outros segmentos e a outros nichos; 

 (C) disponibilidade de mais informação sobre o produto de determinada 

empresa possibilitando a comparação com as características da concorrência; 

 (C) oferta de produtos e/ou serviços a nível global; 

 

A crescente competitividade que as organizações enfrentam, leva-as a procurar formas de 

criar valor, não só para si, como também para os seus clientes. Esta é a forma de singrarem 

neste mercado global.  

A inovação é cada vez mais fator chave na busca pela diferenciação e as organizações 

procuram novas formas de inovar, quer em produtos/serviços, quer em processos, tentando 

estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes. As empresas que não o façam 

limitam-se a seguir o mercado, reduzindo assim as suas hipóteses de sucesso. 

Neste trabalho apresenta-se o conceito e importância da inovação, bem como as formas 

que as empresas têm de inovar. Numa vertente prática centramos a nossa atenção na 

inovação no mundo virtual, onde temos como exemplo os escritórios virtuais. 

Demonstra-se também que os sistemas de informação tomam um papel preponderante, 

nos processos de inovação em geral, e nos escritórios virtuais em particular.  

Um mundo cada vez mais competitivo e clientes cada vez mais exigentes levam as 

empresas mais preocupadas com o dia de amanhã. O tempo em que bastava produzir para 

vender há muito que passou e atualmente deparamo-nos com uma oferta cada vez mais 

ampla. É desta forma que as organizações têm tido uma preocupação crescente ao nível 

da inovação, como forma de se tornarem competitivas no mercado. 

A globalização obriga as empresas a reorganizarem-se de modo a que a aprendizagem 

seja contínua e sendo assim as empresas deverão: lançar produtos, diversificar a gama de 
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produtos já existente, melhorar os processos produtivos, entre outros aspetos, de forma a 

chegar a novos segmentos de mercado e a captar potenciais clientes. 

“Na gestão da inovação é pois essencial evoluir da perspetiva global para o detalhe 

operacional (…). Só a partilha de uma visão integrada da inovação induz a 

convergência dos esforços individuais e coletivos, garantindo assim o 

desenvolvimento sustentado da empresa.”(Freire, 2002, p. 36) 

Um exemplo de inovação é a Internet, em que a sua utilização tem vindo a crescer em larga 

escala, não só pelo utilizador particular, mas principalmente pelas organizações. Esta é 

utilizada quer a nível de processos internos, quer como forma de comunicar com os atuais 

e potenciais clientes. Neste sentido surgiram os escritórios virtuais – conceito cada vez mais 

adotado pelas empresas – que permitem potenciar as atividades e tarefas desenvolvidas.  

Com os escritórios virtuais, as organizações podem otimizar a cadeia de valor, focando a 

sua atenção no que efetivamente constitui o seu core-business, desenvolvendo as suas 

competências específicas e procurando formar alianças e redes estratégicas. 

Em suma, a inovação é peça chave para que as organizações tenham a possibilidade de 

construir um futuro sólido, pois este processo dinamiza, não só a oferta para o mercado, 

mas também (e talvez, sobretudo) a forma de funcionar da empresa – as suas práticas 

internas. A inovação é então, o imperativo estratégico atual. 

 

5.1.1 Inovação 

A inovação pode ser descrita como “(…) um processo chave associado à renovação, dentro 

da organização (…)”(Tidd, Bessant e Pavitt, 2003, p. 39), ou seja, “(…) é o processo de 

criação e introdução de algo novo na própria organização ou no mercado.”(Freire, 2002, p. 

24) 

Podemos então dizer que a inovação é muito mais do que ter uma (boa) ideia. É sim, a 

conjugação de uma boa ideia – do conhecimento e criatividade – com o desenvolvimento e 

exploração desse mesmo conhecimento. 
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Mas com as diretrizes já definidas pela casa mãe e alinhadas com as políticas de preços 

de transferência, a possível inovação e desenvolvimento da gestão não acontece. 

Sendo a inovação um aspeto crucial ao crescimento/desenvolvimento de qualquer 

organização, então é possível afirmar que esta é uma das mais atuais formas das empresas 

competirem entre si. Competem através da inovação pois, se não o fizerem, correm o risco 

de perder clientes/quota de mercado, consequentemente a rendibilidade do seu negócio 

pode diminuir e em última instância correr o risco de ter que sair do mercado. 

É certo que inovar não é algo simples, muito menos, fácil – existe risco, ou seja, há sempre 

alguma incerteza – contudo, as empresas devem procurar minimizar esses riscos. A melhor 

forma que as organizações têm para reduzir a incerteza inerente a este processo é 

assegurando “(…) que as experiências sejam projetadas e controladas por forma a 

minimizar o número de falhas e a assegurar que quando estas ocorrem devem ser retirados 

daí os devidos ensinamentos necessários para que não se volte a cair na mesma armadilha, 

no futuro.” (Tidd, Bessant e Pavitt, 2003, p. 17) 

O ambiente económico atual caracteriza-se por mudanças rápidas, de forma continuada, 

de produtos e serviços, que são exigidos pelos mercados. Este sistema baseia-se no 

processo de globalização, em que as organizações procuram crescente capacidade de 

entrega de valor, em forma de produtos e serviços, em qualquer parte do mundo. 

 

“O tempo, a distância e as diferentes culturas, até aqui barreiras à 

internacionalização e globalização, foram ultrapassados com a 

espetacular evolução das tecnologias de informação e dos transportes, 

construindo-se progressivamente a «aldeia global»”(Viana e Hortinha, 

2009, p. 19) 

 

Com um maior número de players a oferecer produtos e serviços no mesmo local 

(organizações locais e organizações globais), regista-se um incremento do nível da 

concorrência. 
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Nesta base, as empresas procuram o sucesso da sua atividade adotando estratégias que 

se sustentam nas suas vantagens competitivas. Segundo Rodrigues (2010, p. 26), estas 

estratégias poderão ter as seguintes classificações: 

 

 Estratégia indiferenciada – procura chegar a todos os segmentos do mercado, 

apresenta uma oferta massificada, procurando obter vantagem pelo custo obtido 

pelas economias de escala; 

 Estratégia diferenciada – aborda os vários segmentos de mercado de forma distinta, 

diferenciando a oferta (produtos e serviços) e os planos de comunicação. Apesar de 

ter um custo superior, consegue induzir uma maior procura dos bens; 

 Estratégia concentrada – a empresa concentra-se num segmento, ou um pequeno 

conjunto de segmentos, de mercado. Reconhecendo as características específicas 

deste, procura explorar vantagens competitivas na base da qualidade, preço ou 

distribuição. 

No sentido das organizações adotarem a melhor estratégia, no contexto de um mundo 

globalizado, estas reconhecem (ou deviam reconhecer) a enorme importância da aquisição 

de novas competências e conhecimentos. Ou seja, criar condições de incrementar o know-

how das pessoas dentro da organização, e aplicar este na produção de produtos e serviços 

(novos ou melhorados), bem como no desenvolvimento de processos inovadores. 

 

Segundo Martins (2010), inovação obtém-se quando se cria algo novo a partir do 

conhecimento que existe e serve para criar bem-estar, e satisfação, de objetivos pessoais 

e dos negócios. E a tecnologia é o conjunto de meios utilizados para passar da teoria à 

prática. 

 

A inovação visa a criação de valor. Segundo Kim e Mauborgne (2010, p. 30), para se 

concretizar a criação de valor, a empresa “(…) em vez de se concentrar em vencer a 

concorrência, concentra-se em tornar a concorrência irrelevante por meio da criação de 

mais valor para os compradores e para as empresas, desbravando assim um novo espaço 

de mercado não disputado”. 
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Para os mesmos autores, a inovação, com valor “tem a ver com estratégia, que engloba 

todo o sistema de atividades de uma empresa” (Kim e Mauborgne, 2010, p. 35). 

 

No contexto de um mundo globalizado, a inovação é um imperativo estratégico, contudo a 

adoção deste no plano estratégico, e a implementação de processos de inovação, não 

garantem, por si só, a criação de valor para os clientes e para a organização. 

 

Para que a inovação se concretize em criação de valor, Kim e Mauborgne (2010) sugerem 

quatro áreas de ação, representadas no seguinte esquema: 

 

Segundo os autores as áreas devem ser desenvolvidas da seguinte forma: 

 

 Redução – Identificação dos fatores que devem ser reduzidos para níveis muito 

abaixo dos padrões da indústria. Ou seja, aceita-se a existência de fatores que são 

assumidos como necessários pela generalidade das empresas que, na verdade, 

não criam valor e, assim, reduzindo, é possível criar uma nova curva de valor; 

 Elevação – Identificação dos fatores que devem ser elevados para níveis muito 

acima dos padrões da indústria. Ou seja, aceita-se a existência de fatores que 

recebem pouca atenção e relevância por parte da indústria que, na verdade, podem 

criar valor e, assim, aumentando, é possível criar uma nova curva de valor; 

 Eliminação – Identificação dos fatores que devem ser eliminados, entre os 

produzidos na indústria. Ou seja, à semelhança da redução, haverá fatores 

assumidos como necessários que, na verdade não o serão. E, no caso da 

eliminação, poderão ser prescindidos; 

 Criação – Identificação dos fatores que devem ser criados e que a indústria 

negligencia. A criação destes poderá responder a necessidades não satisfeitas e, 

assim, criar valor. 

Com o esquema anterior é possível distinguir níveis diferentes de inovação contudo Freire 

(2002) classifica o nível de inovação nos seguintes parâmetros: 

 

 Inovação incremental – Neste nível, são observadas pequenas melhorias nos 

produtos ou processos; 
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 Inovação distintiva – Neste nível, são registadas melhorias significativas de produtos 

ou processos, com a atual base tecnológica; 

 Inovação revolucionária – Neste nível, são verificados grandes desenvolvimentos, 

de produtos ou processos, com base tecnológica significativamente diferente. 

 

5.1.2 Importância e vantagens da inovação 

 

É possível apontar como principal função da inovação, o interesse em acompanhar e tentar 

antecipar a evolução das necessidades dos clientes, para que as organizações consigam 

estar “um passo à frente” dos seus concorrentes e assim, singrarem no mercado. 

Tal como referido por Freire (2002), a importância deste processo tem vindo a acentuar-se 

devido às tendências de: 

 redução do ciclo de vida dos produtos; 

 excesso de capacidade instalada; 

 individualização da oferta; 

 aumento da intensidade competitiva; 

 acréscimo de sofisticação dos clientes; 

 aceleração da evolução tecnológica; 

 globalização das economias; 

 escassez de recursos; 

 expectativas dos mercados financeiros; 

 desregulamentação. 

Tal como o autor refere, as empresas tendem a dividir-se em concorrentes fortes e 

concorrentes fracos. Sendo que os primeiros são os que têm a capacidade de inovar, 

enquanto, os segundos, apenas se limitam a reagir às influências do mercado e dos 

concorrentes.  

Apesar da inovação comportar riscos esta é fulcral para as empresas e as principais 

vantagens estratégicas deste processo são (Tidd, Bessant e Pavitt, 2003): 
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 Oferecer algo novo; 

Ex: Lançamento do primeiro walkman. 

 

 Proporcionar uma oferta de moldes não conseguidos pela concorrência; 

Ex: Venda de livros on-line. 

 

 Oferecer algo que os outros não podem oferecer; 

Ex: Lançamento de um medicamento de grande sucesso. 

 

 Alterar a base de concorrência; 

Ex: Produção automóvel japonesa, que muda a agenda competitiva do preço e 

qualidade, para flexibilidade e escolha, etc. 

 

 Vantagem de ser o primeiro a avançar; 

Ex: Lançamento do Yahoo. 

 

 Vantagem dos rápidos seguidores; 

Ex: Lançamento de PDA’s que retiraram ensinamentos a partir do fracasso da 

Apple. 

 

 Oferecer algo que seja a base em que outras variantes e gerações possam assentar; 

Ex: Boeing 737 que é o avião mais bem-sucedido em termos de vendas e é a base 

para outros. 

 

 Criar algo com base num conceito totalmente novo de produto e processo; 

Ex: Máquina de escrever vs computadores 

 

 Repensar novas formas de funcionamento para as diferentes partes de um sistema; 

Ex: Benetton, Toyota, etc. 
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5.1.3 Estágios da inovação 

Regra geral as empresas passam por três estágios de intensidade de inovação. De forma 

sucinta podemos definir esses estágios da seguinte forma: 

Cópia  

Este é o primeiro estágio que se caracteriza essencialmente pela cópia das iniciativas dos 

concorrentes mais avançados. Estamos então a falar de uma fase inicial onde a empresa 

que está a tentar entrar no mercado procura assimilar as melhores tecnologias do mercado, 

tentando assim definir qual a melhor tecnologia em que deverá apostar para o arranque da 

sua atividade. Falamos aqui não só da reprodução de processos, mas também da cópia de 

produtos/serviços.  

“(…) é possível estabelecer alianças com as entidades detentoras do know-how 

desejado ou até adquiri-las, enviar investigadores próprios para universidade e 

centros de pesquisa ou apenas financiar projetos de investigação alheios.” (Freire, 

2002, p. 22) 

Melhoria  

Este segundo estágio caracteriza-se essencialmente pelo aperfeiçoamento das tecnologias 

adquiridas ou desenvolvidas pela empresa. “Redução de custos, aumento da qualidade, 

expansão da funcionalidade ou minimização do tempo de entrega (…)” (Freire, 2002, p. 22) 

são algumas das principais formas que as empresas têm para se tornarem mais 

competitivas, seja em termos de processo seja de produto/serviço. 

Em suma, neste estágio, dá-se a melhoria das tecnologias dos processos e das 

características dos produtos e/ou serviços prestados pela empresa. Podendo as 

organizações ficar neste estágio ou então – se foram verdadeiramente inovadoras – 

tentarem avançar para o último estágio da inovação. 
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Inovação 

Aqui são desenvolvidas novas tecnologias e também podem ser criados novos produtos 

e/ou serviços. Este é então o último estágio, que visa essencialmente criar algo novo que 

permita à empresa diferenciar-se da concorrência. Neste estágio, o investimento é 

substancialmente superior, pois envolve a aposta no desenvolvimento interno de novas 

tecnologias. Uma empresa que se destaque neste estágio poderá vir a liderar o mercado 

em termos de inovação de uma determinada área. Se assim for, essa empresa terá de estar 

preparada para fazer avultados investimentos, quer em termos de pesquisa, quer de 

desenvolvimento. 

Tendo em conta a crescente importância dada à inovação, as organizações devem 

promover a partilha de conhecimento e o reforço das competências criativas, de forma a 

apoiar o desenvolvimento futuro das empresas.  

Importa ainda salientar que estes estágios não têm de obedecer obrigatoriamente à 

sequência apresentada. Existe a possibilidade de as empresas “conjugarem” dois estágios 

em simultâneo. Por exemplo, copiando um produto e introduzindo logo determinadas 

melhorias, antes de o lançar no mercado. Poderá até “conjugar” a cópia com a inovação, 

através do licenciamento de know-how externo, com inovação interna da empresa. 

 

5.1.4 Como inovar? 

 

Antes da questão “como inovar?” poder-nos-íamos perguntar “é preciso sorte?”. 

Certamente que nem todas as pessoas darão a mesma resposta. Ter sorte implica ter 

sucesso por acidente. Inovar, será conseguir repetir esse “acidente” várias vezes, de forma 

controlada. Então, sendo a inovação um processo cada vez mais essencial nas 

organizações, estas terão que promover a capacidade de aprender e repetir esses 

comportamentos – essa “sorte”. 

Segundo Freire (2002) existem quatro fases constitutivas do processo da inovação: 
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 Primeira fase: procurar obter e processar os sinais da inovação potencial. Estes 

sinais podem surgir de várias formas – através de pressões impostas pelo mercado 

e/ou concorrentes, através de oportunidades que resultem de investigação feita pela 

empresa, entre outras. 

 

 Segunda fase: seleção estratégica das apostas a fazer, ou seja, em qual dos 

“sinais” se deve investir. Mesmo que a empresa tenha possibilidade de investir em 

tudo, não o deve fazer, deve ter a capacidade de analisar/avaliar para onde deve 

canalizar os seus esforços. 

 

 Terceira fase: criar recursos opcionais, procurando adquirir os devidos 

conhecimentos para explorar esses recursos. De forma muito direta será todo o 

conjunto de recursos e conhecimentos que permitam fazer com que a tecnologia 

pretendida seja desenvolvida. 

 

 Quarta fase: implementar a inovação, para que a ideia inicial se desenvolva até ao 

momento do lançamento do produto/serviço ou da implementação de um processo.  

 

Este autor considera ainda que pode existir uma quinta fase (opcional), onde se deverá 

refletir sobre todas as outras fases, com o intuito de rever experiências de sucesso e de 

insucesso, com o intuito de daí retirar “lições”. Ou seja, aprender com os êxitos e com os 

fracassos, promovendo a partilha de conhecimentos e experiências. 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2003), para que a implementação da inovação tenha 

sucesso há que ter e assegurar alguns aspetos fundamentais, nomeadamente: 

 A iniciativa da empresa deverá estar devidamente enquadrada com a orientação da 

estratégia, fomentando assim o reforço da competitividade. 

 

 Os responsáveis da empresa devem estar familiarizados com a condução de 

projetos, quer ao nível do planeamento, quer ao nível da execução e controlo. 
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 As atividades de inovação devem ser suportadas pelas políticas funcionais da 

organização, de forma a potenciar o aproveitamento da experiência acumulada. 

 

 A cultura organizacional deve incentivar a abertura e a mudança, num espírito 

proativo de renovação de práticas de gestão e de oferta ao mercado. 

 

5.1.5 Fontes de Inovação 

 

As principais fontes de inovação de que uma empresa dispõe são essencialmente fontes 

internas e fontes externas. Ora, nas fontes internas, temos “Investigação e 

desenvolvimento” e demais departamentos da organização voltados para a pesquisa do 

mercado. Como fontes externas temos, por exemplo, clientes, concorrentes, distribuidores, 

fornecedores, centros/pólos de pesquisa, entre outros. A organização deverá procurar 

selecionar e conciliar todas as fontes de inovação das quais possa retirar benefícios para o 

desenvolvimento dos seus produtos/serviços/processos. 

Seguidamente descrimina-se cada uma das possíveis fontes de inovação, a saber: 

Investigação e desenvolvimento: aqui englobamos as atividades desenvolvidas pela 

organização de forma metódica, em que os objetivos são os de aumentar o conhecimento, 

bem como a sua utilização em prol da criação de mudanças. A I&D deve apoiar a atividade 

da empresa, no sentido de melhorar os produtos/serviços, tentado satisfazer e superar as 

expectativas dos clientes. Deve igualmente procurar antecipar as “necessidades” dos 

potenciais clientes, deixando assim a empresa preparada e em vantagem face aos seus 

concorrentes. 

Outras fontes internas: aqui temos uma série de fatores tais como a partilha de 

conhecimentos e experiências, a promoção de interações entre os vários departamentos, 

entre outros. Ao ser promovida a criatividade e o espírito crítico, sendo apoiado o “erro” 

como forma de ganhar experiência, a organização estará a assumir uma cultura de 

inovação. Esta cultura irá permitir criar um ambiente de trabalho onde todos os membros 

da organização irão procurar criar valor. 
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Clientes: estes são uma fonte de inovação privilegiada, uma vez que a inovação é mais do 

que criar algo “rebuscado” – é criar algo que seja aceite pelos clientes. Estes podem até 

contribuir para inovar, de um modo que nem se apercebem, como é o exemplo de darem 

determinado uso a um produto, potenciando as suas funcionalidades. 

A organização deverá então compreender as necessidades dos atuais e potenciais clientes, 

procurando antecipar-se aos seus concorrentes. Conhecendo estas necessidades e 

expectativas estará a diminuir os riscos inerentes à inovação e poderá trabalhar para a 

melhoria contínua dos seus produtos/serviços. 

Fornecedores: estes são também uma fonte de inovação, uma vez que os materiais 

necessários para a empresa podem potenciar novas aplicações, através da otimização do 

processo produtivo, por exemplo.  

Qualquer tipo de fornecedor pode ser uma agente de inovação pois, as organizações cada 

vez mais procuram otimizar a cadeia de valor, através da subcontratação. Desta forma, 

estarão a “delegar tarefas” a agentes mais especializados, deixando para si o core-business 

da organização. Espera-se com este recurso ao outsourcing a criação de valor, para si e 

para os seus clientes. Em relação a esta fonte de inovação, falta ainda referir a tecnologia 

que se adquire através dos fornecedores, pois esta contribui para a melhoria de processos 

e produtos.  

Distribuidores: estes têm a vantagem de estar em contacto direto com os clientes, 

tomando conhecimento daquilo que pretendem. A sua capacidade de abarcar o mercado 

num curto espaço de tempo torna-se fundamental para a disseminação da inovação e 

consequente sucesso desta. 

Concorrentes: não menos importantes serão os concorrentes e podem ser uma fonte de 

inovação, de vários modos – benchmarking, coligações e “vigia” das tecnologias 

desenvolvidas por estes. 

Centros de investigação: em relação a esta fonte de inovação destaca-se, de forma 

genérica, o papel que têm no conhecimento produzido, bem como a cooperação entre 

organizações, sendo a investigação orientada para a criatividade.  
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5.1.6 Inovação num mundo virtual 

 

Utterback e Abernathy (1975) apresentam um padrão no desenvolvimento das várias fases 

e tipos de inovação tecnológica, ao longo do tempo, como se pode ver na seguinte Figura 

4:  

 

 

 

Figura 4: Inovação e Fases de Desenvolvimento 

Fonte: Utterback e Abernathy (1975, p. 645). 

 

Na figura acima, que compara o nível de inovação com o nível de desenvolvimento do 

produto, podemos identificar os seguintes tipo de inovação: 

 

1. Inovação de Produto (Product Innovation) – Introdução no mercado de produtos 

novos ou melhorados. Tipicamente, este tipo de inovação contém a fase de foco no 

mercado, no sentido do desenvolver o produto em função das necessidades do 

mercado; 
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2. Inovação de Processo (Process Innovation) – Introdução de novas tecnologias e/ou 

técnicas na produção dos produtos (que já estavam a ser produzidos).  

3. Tipicamente, este tipo de inovação contém as seguintes fases: 

 

a. Foco na tecnologia (Technology stimulated) – Nesta fase os processos de 

produção são sistematizados e obtêm-se ganhos de eficiência; 

b. Foco no custo (Cost stimulated) – Com o desenrolar do ciclo de vida do 

produto, a variedade tem tendência a diminuir e o produto a ser mais 

padronizado. Deste modo, a competitividade é desenvolvida ao nível do 

custo. 

Segundo Freire (2002), as tecnologias apresentam um ciclo de vida, que se representa na 

seguinte Figura 5: 

 

Figura 5: Ciclo Tecnológico 

Fonte: Adaptado de Freire (2002) 

 

Segundo Freire (2002), o ciclo de vida da tecnologia é constituído pelas seguintes fases: 

 

 Variação – Esta é a fase inicial, onde se verifica o “nascimento” da nova tecnologia; 
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 Fermentação – Nesta fase são introduzidas diversas alterações, e são criadas 

diferentes versões, por diferentes organizações; 

 Seleção – Nesta fase o mercado e/ou indústria definem o padrão tecnológico 

dominante; 

 Renovação – Nesta fase registam-se melhorias incrementais no produto. 

A evolução, no tempo, do esforço gasto (Investigação e Desenvolvimento, Capital, 

Formação, e outros) e dos resultados obtidos com a tecnologia são registados numa curva-

S tecnológica (Burgelman, Christensen e Wheelwright, 2009), como se pode ver no Gráfico 

6: 

 

 

Gráfico 6: Curva-S Tecnológica 

Fonte: Adaptado de Yukimura (2009) 

 

No gráfico acima podemos identificar a evolução da tecnologia que, no início investiu mais 

esforço com pouco ganho no desempenho. Ao atingir o break-even (a primeira curva da 

linha), passa a ganhar mais desempenho por cada unidade de esforço dedicada. Na 

segunda curva da linha verifica-se a maturidade da tecnologia, e a estabilização do seu 

nível de desempenho ao longo do tempo. 

 

Quando se verifica uma inovação revolucionária cria-se um novo ciclo. Ou seja, no registo 

de uma alteração da base tecnológica, gera-se uma nova curva. 
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A nova curva-S tecnológica colocar-se-á acima da primeira e provocará a sua extinção, 

como se verifica no Gráfico 7 seguinte. 

 

 

Gráfico 7: Curvas-S Tecnológicas 

Fonte: Adaptado de Yukimura (2009) 

 

A nova tecnologia surge na resposta de necessidades do mercado não satisfeitas e, assim, 

apresenta maior valor do que a tecnologia estabelecida. Assim, a curva da nova tecnologia 

apresenta-se numa posição superior no Gráfico 7. 

 

Em termos de evolução, é semelhante à tecnologia anterior, apresentando também uma 

curva-S. 

 

Segundo Burgelman, Christensen, e Wheelwright (2009), tecnologia é um processo, técnica 

ou metodologia – associada à produção ou design de um produto ou prestação de um 

serviço – que transforma inputs (trabalho, capital, informação, etc.) em outputs com maior 

valor. 

 

Segundo Freire (2002, p. 48), “[o] desenvolvimento tecnológico é um motor fundamental da 

inovação empresarial”. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são formadas por duas grandes áreas 

(Marchand, Kettinger e Rollins, 2000): 
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 Infraestrutura tecnológica (hardware, software, sistemas de informação e meios de 

comunicação); 

 Pessoas e processos, devida e continuamente desenvolvidos para a manutenção e 

evolução das TIC. 

Com esta estrutura, as TIC representam uma parte determinante da organização e 

representam um dos fatores mais determinantes na definição e aplicação da estratégia de 

uma empresa. 

 

Num mundo de rápidas mudanças, as empresas têm necessidade de se adaptar rápida e 

continuamente a novas realidades, pela redefinição e adaptação das suas estratégias 

(Rockart, Earl e Ross, 1996, p. 43). Este contexto determinará a estratégia dinâmica a 

adotar para as TIC, especialmente em sectores de rápida mudança. 

 

Para Konsynsky (1993), as TIC são fundamentais para a expansão de uma empresa, no 

âmbito da alteração das relações interorganizacionais e da competitividade de uma 

indústria, de uma forma geral. Nesta linha de raciocínio, Freire (2002) dá ênfase ao 

desenvolvimento do e-business, que integra a cadeia de valor do negócio, através da 

partilha online de informação entre todos os agentes, quer internos, quer externos (clientes, 

fornecedores, etc.). 

 

As TIC ganham uma relevância estratégica, tornando os clientes e fornecedores em 

parceiros de negócios, com o desenvolvimento de diversas tecnologias: CRM (Customer 

Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), e-commerce, entre outros. 

 

Na ótica da inovação, segundo Freire (2002), a tecnologia pode ser classificada nos 

seguintes grupos: 

 

 Tecnologias genéricas – Comuns a diversos sectores económicos; 

 Tecnologias sectoriais – Utilizadas pela maioria das organizações do mesmo sector; 

 Tecnologias específicas – Utilizadas por uma única empresa, normalmente 

desenvolvidas no seu interior e protegidas por direito de propriedade. 
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Cada uma destas poderá ser crítica ou não. Ou seja, a tecnologia só será reconhecida 

como crítica se estiver em fase de desenvolvimento suficiente para que tenha a capacidade 

de gerar melhorias significativas rapidamente. Atendendo ao exposto, é usual que as 

tecnologias específicas tenham esta qualidade. 

 

Freire (2002) apresenta os seguintes tipos de inovação tecnológica, no que respeita às 

respetivas fontes: 

 

 Investimentos empresariais em inovação – relatórios de empresas, meios de 

comunicação social especializados e publicações de estudos e de organizações 

estatais; 

 Patentes e publicações científicas – registos nacionais de patentes, publicações 

científicas e empresas de pesquisa de patentes e artigos; 

 Apresentações públicas – meios de comunicação social e empresas de recortes de 

comunicação social. 

Para o desenvolvimento tecnológico existem quatro modalidades: 

 

 Desenvolvimento tecnológico interno – Investigação e desenvolvimento realizado 

com os recursos internos da organização; 

 Joint-venture – Investigação e desenvolvimento realizado em cooperação com um 

ou mais parceiros; 

 Licenciamento – Aquisição de know-how da nova tecnologia já criada; 

Em cada uma das modalidades o conhecimento existente na empresa é determinante pois 

este é a base da capacidade de absorção da tecnologia adquirida. Ou seja, sem este não 

será possível desenvolver e expandir todo o potencial da referida. 

A enorme explosão da Internet veio acentuar rapidamente a forma/modo de operar das 

empresas – sejam elas de produtos ou serviços.  

A Internet é assim, um símbolo emblemático da inovação, que surgiu com o intuito de 

facilitar e tornar mais eficaz a partilha de informação. O interesse nesta tecnologia foi 
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crescendo e esta foi sendo desenvolvida, alcançando um quadro de mudança sem 

precedentes. 

O número de utilizadores da Internet cresceu de forma avassaladora e, hoje em dia, esta 

tecnologia é usada por inúmeras pessoas em todo o mundo. 

O desenvolvimento desta tecnologia deu origem a uma revolução no modo de participar e 

comunicar. Contudo, a mera posse desta tecnologia não é sinónimo de sucesso, uma vez 

que as organizações têm de ter uma visão estratégica para poderem ser bem sucedidas. 

Tal como os autores Tidd, Bessant e Pavitt (2003) referem, a revolução das TIC veio alterar 

o equilíbrio de forma a proporcionar uma oferta global dos serviços “ricos”, dando origem a 

uma nova economia. Ou seja, a máxima de que existem serviços “personalizados” de 

elevado preço e só ao alcance de alguns deixou de ser verdade, uma vez que, com a 

Internet, foi possível colocar ao dispor de todos este tipo de serviços (por exemplo: serviços 

bancários, de seguros e viagens). 

A realidade mencionada faz sentido para a maioria dos serviços, contudo temos a questão 

dos produtos. Ou seja, por mais desenvolvidas que sejam as tecnologias coloca-se a 

questão “do último quilómetro”, ou seja, a entrega ao domicílio dos produtos.  

No contexto atual de competitividade, a inovação tecnológica e a criação de valor tomam 

um lugar crítico na estratégia das empresas. 

 

A inovação poderá verificar-se a diferentes níveis, desde simples melhoramentos de 

produtos existentes (incrementais) até alterações significativas da base tecnológica 

(revolucionária) que permitem a constituição de uma nova curva de valor. 

 

O ciclo de vida das tecnologias é representado por uma curva-S, quando se compara o 

esforço com o desempenho das referidas. Assim, quando se verificam inovações de caráter 

revolucionário, é constituída uma nova curva, com uma evolução semelhante, e com maior 

entrega de valor/desempenho do que a tecnologia substituída. 
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A partilha de conhecimento é a base desta estratégia e, para a opção ser sustentável, os 

principais intervenientes são obrigados a inovar permanentemente, mesmo que seja de 

forma incremental, para manter a liderança da exploração dos benefícios da estratégia 

global de negócio. 

 

5.1.7 Escritório Virtual e Inovação 

Neste capítulo clarifica-se o conceito de escritório virtual, bem como quem são os potenciais 

utilizadores destes. Procura-se avaliar em que medida constitui uma forma de inovação, 

dando exemplos de escritórios virtuais e aquilo que apresentam como sendo a oferta de um 

serviço inovador.  

A expressão “escritório virtual” foi tornada popular nos Estados Unidos, no entanto, existem 

outras expressões de igual significado, como sejam: “escritórios inteligentes” ou “centros 

de negócios”.  

Os escritórios virtuais são empresas que disponibilizam a infraestrutura de um escritório, 

ou seja, um endereço físico, pessoal, mobiliário, salas de trabalho, serviços de apoio 

administrativo, entre outros. Isto, a outras empresas, em que o dispêndio de verbas para a 

existência de um escritório, não se justificam. Por outras palavras, é a oferta do uso das 

referidas infraestruturas, na plenitude das suas qualidades a um custo relativamente mais 

reduzido, do que seria se a empresa tivesse que adquirir e manter esses mesmos recursos.  

Tendo em conta que as empresas enfrentam uma série de desafios, os escritórios virtuais 

focam a sua atenção na melhor forma de ultrapassar esses desafios. Algumas das 

dificuldade e desafios que as empresas enfrentam são: 

- Financiamento de avultadas quantias para iniciar atividade; 

- Capital necessário para expandir um negócio; 

- “Testar” um negócio noutra região, sem abrir uma filial; 

- Competência competitividade pelos custos; 
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- Atividades importantes mas que têm um curto período de vida. 

Estes são apenas alguns dos inúmeros obstáculos que as organizações têm que enfrentar. 

E são comuns quer a empresas com um longo historial de experiência, quer a empresas 

recentes, a empresas industriais ou de prestação de serviços, microempresas ou 

multinacionais. No entanto, todos estes tipos de empresas podem encontrar nos escritórios 

virtuais, uma forma de eliminar ou de, pelo menos minimizar alguns destes problemas.  

Tal como referido anteriormente, atuar através da Internet é mais do que uma tendência, é 

igualmente uma forma de reduzir custos e simplificar as tarefas e o modo de as realizar. As 

empresas procuram assim ser mais eficientes e, consequentemente, mais eficazes. Neste 

sentido, os escritórios virtuais, acrescentam valor não só para as empresas, mas também 

para os clientes.  

Importa, neste ponto começar por aquilo a que chamamos TIC. As TIC são formadas por 

duas grandes áreas (Marchand, Kettinger e Rollins, 2000): 

 Infraestrutura tecnológica (hardware, software, sistemas de informação e meios de 

comunicação); 

 Pessoas e processos devidamente e continuamente desenvolvidos para a 

manutenção e evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Com esta estrutura, as TIC representam uma parte determinante da organização e 

representam um dos fatores mais determinantes na definição e aplicação da estratégia de 

uma empresa ou rede de empresas. 

De acordo com Villas e Macedo-Soares (2007), as TIC têm as seguintes propriedades: 

 Maturidade – Grau de evolução e competência dos elementos das TIC; 

 Complexidade – Grau de desenvolvimento de cada elemento das TIC em 

subsegmentos e variações; 

 



110 
 

 Flexibilidade – Capacidade de reação dos elementos das TIC às necessidades da 

empresa; 

 Alinhamento – Grau de convergência com a estratégia da empresa. 

A globalização torna as empresas cada vez mais competitivas e o tempo e dinheiro 

requerido para o crescimento e sobrevivência de uma organização é crescente. As 

empresas enfrentam tempos conturbados e a busca incessante pela redução dos custos 

levou ao surgimento de um serviço, que se assume como inovador. É certo que não criou 

uma necessidade no mercado, mas veio ocupar um lugar até então “vazio” – havia um nicho 

de mercado que se encontrava por explorar. 

Com os escritórios virtuais, as pequenas empresas já não necessitam de elevados 

financiamentos para possuir um escritório. O baixo investimento inicial que a organização 

faz, através do recurso a estes escritórios, deixa-lhe margem para poder investir noutras 

áreas cruciais para o seu crescimento. De igual forma, a redução do tempo dedicado a 

tarefas redundantes permite-lhe dedicar-se às suas atividades principais. 

A inovação já não é uma “escolha” – é uma necessidade. Necessidade esta que tem vindo 

a ser criada e até promovida ao longo dos tempos e que hoje em dia é tida como 

fundamental para a prosperidade das organizações. 

Com este trabalho, foi possível estudar que inovação é muito mais do que uma “boa ideia” 

e do que invenção. É sim a aplicação prática da invenção, tentando fazer com que a 

organização chegue a novos segmentos de mercado e captar novos clientes. 

Para que seja possível inovar, toda a empresa deve estar voltada para a partilha de 

conhecimento e de experiências. Deverá igualmente procurar explorar todas as fontes de 

inovação que tem ao seu dispor. Será através desta aposta e partilha do conhecimento que 

será possível desenvolver inovações quer ao nível dos produtos/serviços, quer ao nível dos 

processos. 

Neste trabalho foi tido como exemplo de inovação os “escritórios virtuais”, que viram a sua 

popularidade aumentar, à medida que aumentava a competitividade e a canalização dos 

esforços das empresas para o seu core-business. Na medida em que, cada vez mais as 
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empresas procuram dedicar-se às tarefas fundamentais para o seu negócio, tentam 

minimizar o tempo e recursos tidos como “redundantes”. 

O sucesso dos escritórios virtuais teve por base outro marco na história da inovação – a 

internet - que revolucionou o modo de trabalhar das organizações. No entanto, possuir 

tecnologia não significa que haja necessariamente sucesso. Desta forma, o facto de as 

empresas poderem recorrer aos escritórios virtuais para subcontratar algumas das suas 

tarefas, não significa que a organização tenha êxito nos seus negócios. O objetivo é sim, 

permitir a otimização do tempo e recursos, de forma a que as empresas possam 

desenvolver as suas capacidades e canalizá-las para aquilo que lhes permite trazer mais-

valias. Tomando a inovação como um ciclo, podemos até dizer que, as organizações, ao 

recorrerem aos escritórios virtuais (um exemplo de inovação), terão mais tempo para elas 

próprias inovarem. 

Em suma, qualquer organização que pretenda manter-se “saudável” num mercado cada 

vez mais competitivo deve tomar como preocupação crescente a aposta na inovação. 

 

5.2 Identificação da venda final – a venda seria registada no local da 

localização da última empresa do grupo.  

 

Podemos estar perante duas situações distintas, a primeira quando a i) empresa do grupo 

que efetua a venda final se encontra no mesmo país que o consumidor final e a segunda 

quando a ii) empresa do grupo que efetua a venda final não se encontra no mesmo país 

que o consumidor final. 

 

i) Quando a empresa do grupo, que efetua a venda final se encontra no mesmo 

país que o consumidor final, a essa mesma empresa será alocado o EBT 

correspondente à percentagem das vendas realizadas pela própria; 

ii) Caso a empresa do grupo que efetua a venda final não se encontre no mesmo 

país que o consumidor final, a tributação da venda em sede de IRC será no país 

da empresa que efetuou a venda ao consumidor final. Nesta situação, tal como 
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referido anteriormente, o EBT alocado será tributado com uma taxa liberatória, 

correspondente à taxa em vigor no país do consumidor final.  

 

A exceção a esta última situação apenas acontecerá quando, apesar de a empresa que 

efetuou a venda final não se encontrar sediada no país do consumidor final, o grupo por 

sua vez detém direta ou indiretamente (pertencente ao mesmo grupo de consolidação) uma 

empresa no país do consumidor final. Neste último caso, essa empresa sediada no país do 

consumidor final, pagará IRC com base no EBT atribuído em face das vendas totais do 

grupo nesse mesmo país, aos consumidores registados nesse país. 

 

5.3 Número de identificação Global Único (NIGU) 

 

Este conceito conforme introduzido no ponto 2.7 desta tese, seria fundamental para a 

transparência das transações e identificação da sua localização, quase que provocando 

que os países sentissem a necessidade de tratar os consumidores como os passes dos 

jogadores de futebol e as respetivas nacionalidades. Este Número de Identificação Global 

Único (NIGU) seria também usado para identificar as entidades, por forma a evitar 

diferentes nomenclaturas e incompatibilidade de uniformizações. Principalmente na 

questão em volta da localização das transações efetuadas em espaços virtuais.  

 

5.3.1 Blockchain 

 

A ideia geral por detrás da tecnologia Blockchain consiste na criação de um registo digital 

imutável e distribuído, normalmente numa autoridade central. Resumidamente, esta 

tecnologia permite guardar transações num registo público, sendo que as transações não 

podem ser modificadas uma vez publicadas. De uma forma mais detalhada, o Blockchain é 

composto por um conjunto de registos digitais que contém transações assinadas 

criptograficamente e agrupadas em blocos. Cada bloco é criptograficamente ligado ao bloco 

anterior uma vez que exista consenso na decisão. Quantos mais blocos novos sejam 

adicionados, mais difícil será alterar os anteriores, os blocos novos gerados são replicados 
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por todo a rede que compõe o sistema (European Parliament. Directorate General for 

Parliamentary Research Services., 2017). 

 

Esta ideia não é nova, sendo que já vem desde o ano 1976 (Diffie e Hellman, 1976). O 

sistema originalmente proposto foi uma ideia muito limitada comparando com o que existe 

atualmente, servindo apenas para criar o conceito base. A primeira utilização real daquilo 

que se pode chamar Blockchain aparece só no ano 2008 através de um pseudónimo 

conhecido como Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2008), embora neste caso esteja muito 

focado na criação de um sistema de pagamentos P2P (Peer to Peer). Esta foi a primeira 

cripto moeda criada e obteve o nome de Bitcoin. 

 

Um benefício direto desta tecnologia é que não é necessária um terceiro para validar as 

transações entre utilizadores. Seguindo o mesmo princípio a tecnologia também permite a 

distribuição justa da moeda para aqueles que mantêm a rede (comummente chamados de 

mineiros). Regra geral, os utilizadores do Blockchain são pseudoanónimos, isto é, os 

utilizadores são anónimos mas as suas contas são conhecidas (o que promove a 

transparência) (Di Pierro, 2017). 

 

Atualmente já existem milhares de projetos baseados no Blockchain e embora uma grande 

maioria ainda siga a ideia principal criada pelo BTC, já existem outros que oferecem novas 

funcionalidades à rede e que permitem criar aplicações no próprio Blockchain, tal é o caso 

do Ethereum (ETH). A ideia do ETH está muito ligada uma plataforma de aplicações 

descentralizada, estas aplicações são conhecidas como smart contracts e são 

programados numa linguagem chamada Solidity (muito similar a Python). Ao sistema 

distribuído que corre as aplicações descentralizadas de Ethereum dá-se o nome de 

Ethereum virutal machine (Mell, Kelsey e Shook, 2017). 

 

A tecnologia Blockchain é relativamente recente e aparentemente complexa, contudo, pode 

ser dividida em mecanismos bem conhecidos tais com listas enlaçadas, sistemas 

distribuídos, primitivas criptográficas (hashing, assinaturas digitais e chaves públicas e 

privadas) e algumas questões financeiras. 
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Um dos componentes fundamentais para o funcionamento do Blockchain é a utilização de 

funções criptográficas de hash. Este componente é utilizado em muitas operações sendo 

uma das principais o hashing dos blocos armazenados na rede. Dá-se o nome de hashing 

ao método de calcular uma saída única (de tamanho fixo) a partir de uma entrada de 

qualquer tamanho, é importante referir que o resultado obtido deve ser exatamente o 

mesmo para a mesma entrada, contudo, até a modificação de um simples bit deverá gerar 

uma saída completamente diferente. Os algoritmos de hash apenas devem ir numa direção, 

isto é, deve ser computacionalmente inviável encontrar o input correspondente ao output 

obtido. No Blockchain o hash é gerado a partir de uma lista de transações sendo que 

qualquer um com a mesma lista de transações deve gerar o mesmo hash (Xu et al., 2017). 

 

5.3.2 Transações 

 

Uma transação é o registo referente à transferência de ativos (assets) entre as partes 

interessadas. Cada bloco no Blockchain contém múltiplas transações. Normalmente cada 

transação requer que se armazenem os seguintes atributos: quantia a transferir; lista de 

ativos a ser transferida, onde o seu total deve igualar a quantia a transferir; lista de contas 

que irão receber os ativos digitais; identificação única de cada transação, normalmente o 

hash da transação. As transações são assinadas e podem ser verificadas através da chave 

pública/privada a qualquer momento. 

 

 

Uma das tecnologias fundamentais para o funcionamento do Blockchain é a criptografia 

assimétrica, isto é, o par de chaves pública/privada. A chave pública e a chave privada 

estão matematicamente relacionadas uma com a outra. A chave pública, como o seu nome 

indica, pode ser pública sem prejudicar a segurança do processo, contudo, a chave privada 

deve ser mantida em segredo de modo a manter a proteção criptográfica e é bastante 

improvável que a chave privada possa ser extraída da pública. A criptografia assimétrica 

tem duas funções principais no Blockchain: a chave privada para assinar digitalmente as 

transações; a chave pública é utilizada para verificar as assinaturas geradas através das 

chaves privadas (Xu et al., 2017). 
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As transações (transferências de ativos) no Blockchain são realizadas entre endereços. Um 

endereço consiste numa cadeia de texto (mais pequena do que a chave pública) derivada 

da chave pública utilizando uma função hash (por vezes contém mais alguma informação 

destinada à prevenção de erros). Os endereços atuam como a identidade de cada utilizador 

do Blockchain. Para que o utilizador possa gastar ativos deve provar que está na posse da 

chave privada do seu endereço, assinando digitalmente a transação através da mesma. 

Todas as transações são armazenadas num registo (ledger).  

 

O registo é composto pelo conjunto de todas as transações. Atualmente, quando os registos 

são tratados sem recurso à tecnologia Blockchain, são armazenados em bases de dados 

enormes e operadas unicamente por uma organização de confiança central. Este tipo de 

bases de dados centralizadas apresenta alguns problemas, tais como: podem ser perdidas 

ou destruídas, se não forem propriamente acauteladas; as transações podem não ser 

validadas (o utilizador tem de confiar no proprietário da base de dados); a lista de 

transações pode não estar completa (uma vez mais o utilizador deve confiar que o dono da 

base de dados incluiu todas as transações que recebeu); e por último, mas talvez a mais 

importante, a informação da transação poderá ser alterada pelo dono da base de dados (o 

utilizador deve confiar que o dono da base de dados não alterará transações passadas). 

 

Um registo de transações implementado utilizando a tecnologia Blockchain pode mitigar 

todos os pontos indicados anteriormente através da utilização de um mecanismo de 

consenso distribuído. No Blockchain o registo de transações é copiado e transmitido entre 

todos os nós que compõem o sistema. Se uma nova transação entrasse na rede através 

de um dos nós, este iria alertar o resto da rede de que tinha chegado uma nova transação. 

Esta transação recém-chegada ficaria armazenada como pendente em todos os nós que 

tivessem sido notificados da sua existência. Quando um novo bloco for gerado, as 

transações pendentes têm o potencial de ser lá introduzidas uma vez que exista consenso 

na rede no que respeita à introdução das mesmas. Uma vez gerado o bloco, irá ser 

distribuído por toda a rede, da mesma forma que acontece com as transações. Quantos 

mais nós existem na rede, maior será a sua segurança e mais difícil será tanto a 

modificação como a destruição do registo de transações (Yaga et al., 2018). 
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5.3.3 Blocos 

 

Quando os utilizadores submetem transações na rede, as mesmas são propagadas entre 

os diferentes nós que compõem a rede, contudo isto não significa que as mesmas sejam 

diretamente incorporadas no Blockchain. Estas transações ficam à espera numa pool de 

transações até que sejam adicionadas ao Blockchain por um nó de mineração. Os nós de 

mineração consistem num subconjunto de nós que têm como objetivo publicar novos 

blocos. As transações são adicionadas ao Blockchain quando os nós de mineração 

publicam novos blocos, deste modo, um bloco é composto por um conjunto de transações. 

 

Cada transação é validada através da verificação de que quem a enviou, a assinou 

criptograficamente através da sua chave privada. Se algum bloco contiver transações 

inválidas não será aceite pela rede. 

 

Cada nó tem normalmente os seguintes atributos: o número do bloco; o hash do bloco atual 

(este hash contém todos os atributos exceto a lista de transações); o hash do bloco anterior; 

a árvore de merkle das transações; o timestamp; o tamanho do bloco; o nonce (número 

arbitrário que só pode ser gerado uma vez) conseguido pelo nó de mineração; a lista de 

transações a guardar no bloco (Yaga et al., 2018). 

 

Como o hash do bloco anterior também é armazenado no bloco atual é cada vez maís difícil 

alterar nós anteriores uma vez que isso implicaria modificar todos os posteriores. Desta 

forma os blocos ficam “acorrentados” (do inglês chained), dado que cada bloco tem sempre 

o hash do bloco anterior. Desta forma, qualquer alteração a um bloco antigo, seria 

facilmente detetada uma vez que todos os hash de aí em diante seriam diferentes.  

 

A forma mais conhecida de funcionamento do Blockchain é a utilizada pela BTC, a qual 

consiste num Blockchain sem permissões no qual o consenso na rede é garantido através 

da prova de trabalho (Proof of Work). Os computadores que compõem esta rede são 

chamados de nós de mineração. Neste tipo de rede não existe nenhuma autoridade central 

que diga que nó irá publicar o próximo bloco, sendo que o nó responsável por publicar o 

bloco é aquele que encontra primeiro a solução do puzzle criptográfico. 
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Cada nó mantém uma cópia de todo o Blockchain e pode propor um novo bloco para o 

Blockchain. Os blocos inválidos são detetados e rejeitados. A mineração é uma tarefa que 

requer um grande poder de processamento e, por vezes, também de memória. Existem 

dois tipos de nós: os nós completos (full nodes) que armazenam a informação do Blockchain 

e garantem que os novos blocos adicionados são válidos; e os nós parciais (Lightweight 

nodes), estes nós não armazenam uma cópia completa do Blockchain e são normalmente 

utilizados em telemóveis ou dispositivos com poucos recursos para poderem executar as 

transações. Um fator chave na tecnologia Blockchain é que não é necessário uma terceira 

parte de confiança para manter o estado do sistema dado que cada utilizador a qualquer 

momento pode verificar a integridade do sistema (Yaga et al., 2018). 

 

Para que um novo bloco seja adicionado ao Blockchain, todos os nós participantes devem 

chegar a um acordo comum. O método de acordo (chamado de consenso) dever ser 

funcional mesmo quando existem utilizadores maliciosos que tentam comprometer a rede. 

Os métodos de consenso mais conhecidos são: 

 

Prova de trabalho: o nó ganha o direito de publicar o próximo bloco ao ser o primeiro a 

resolver um puzzle computacionalmente intensivo, ou seja, a solução do puzzle comprova 

que o nó realizou o trabalho. Estes puzzles são desenhados de modo a que seja difícil 

encontrar a solução, mas que seja fácil de validar; 

 

Prova de participação (Proof of Stake): este consenso é baseado na ideia de que quanto 

mais participação tenha um utilizador num dado sistema, mais provável é que esse mesmo 

utilizador queira que o sistema tenha sucesso, e menos probabilidades haverá de que o 

utilizador o queira destruir. Este tipo de consenso utiliza o tamanho da participação de cada 

utilizador como fator determinante para a criação de novos blocos; 

 

Round Robin: em determinados Blockchains existe um certo nível de confiança entre os 

nós de mineração. Nestes casos, não são necessários mecanismos de consenso 

complicados para determinar que nó adiciona o próximo bloco. Este tipo de conceito é 

muitas vezes utilizado em Blockchain privadas, onde o bloco é gerado à vez pelos nós da 

rede. 
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A primeira utilização conhecida da tecnologia Blockchain surgiu em 2008, quando um autor 

desconhecido sob o pseudónimo de Satoshi Nakamoto criou um artigo sobre a utilização 

do Blockchain como sistema de dinheiro digital. Resumidamente, este sistema armazena 

as transações da rede em blocos gerados a cada 10 minutos utilizando o algoritmo SHA-

256 para os ligar. Este sistema que tem como base a prova de trabalho (proof of work ou 

PoW), onde o objetivo dos nós de mineração é o de encontrar um nonce (número arbitrário 

que só pode ser gerado uma vez) para incluir no seu bloco de modo a que o hash do bloco 

seja menor do que um valor de dificuldade predeterminado. A dificuldade da geração dos 

números arbitrários é aumentada ou diminuída automaticamente de modo a manter a 

geração de um bloco novo a cada 10 minutos. Após a fama do Bitcoin surgiram milhares 

de moedas que literalmente copiaram o código do Bitcoin adicionando muito pouca coisa à 

funcionalidade original. A primeira geração de sistemas que têm como base a utilização da 

tecnologia Blockchain tem como objetivo a criação de um sistema monetário 

descentralizado, ou seja, permite o envio de dinheiro digital de uma pessoa para outra de 

forma segura e sem necessidade de intermediários. O pagamento tradicional através de 

cartão de crédito (ou tecnologias semelhantes como PayPal, Google Wallet, etc) passa por 

uma série de intermediários onde são cobradas uma série de taxas pelos mesmos. Por 

outro lado, utilizando Bitcoin é apenas necessária a utilização de uma terceira parte que 

sirva como porta de entrada (gateway) para que o pagamento possa ser realizado. Contudo, 

esta primeira geração apresenta alguns problemas relacionados com quando o pagamento 

é efetuado, isto é, se por exemplo o cliente que enviar o dinheiro para o comerciante se e 

somente se o comerciante lhe fornecer um determinado serviço, a Bitcoin não permite 

realizar este tipo de validações. 

 

Foi necessário esperar até ao dia 30 de julho de 2015 para que aparecesse a segunda 

geração de tecnologias que utilizam o Blockchain, sendo que a primeira deste género foi o 

Ethereum (Atzei, Bartoletti e Cimoli, 2017). O Ethereum é uma plataforma focada em 

fornecer contratos inteligentes (comummente conhecidos como smart contracts). Os smart 

contracts são programas que existem no Blockchain e podem ser acedidos e utilizados 

pelos utilizadores do Ethereum. Tanto os utilizadores da rede como os smart contracts 

podem enviar e receber fundos. Pode ser desenvolvido um smart contract com o propósito 

de agir como terceira parte em transações financeiras dado que o seu código é público e 
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imutável. A linguagem de programação de Ethereum (chamada Solidity) representa um 

sistema de Turing completo, isto é, pode ser utilizada para encontrar a solução de qualquer 

algoritmo independentemente da sua complexidade. 

  

A criação do smart contract começa por definir um contrato entre duas partes e codificá-lo, 

os indivíduos são anónimos, contudo, o contrato armazenado no registo é público. 

Posteriormente algum evento irá fazer com que o contrato se execute consoante a sua 

codificação. Os reguladores podem observar as atividades desenvolvidas no Blockchain 

mantendo a anonimidade dos participantes (Smart Contracts, 2016). 

 

De uma forma resumida, a segunda geração ficou conhecida por trazer uma linguagem de 

programação ao Blockchain o que permite personalizar as transações. De uma forma 

grosseira esta geração pode ser comparada com a chegada do JavaScript ao navegador 

na era da Internet, isto é, antes da sua chegada o conteúdo das páginas era estático e 

atualmente há um grande dinamismo na forma como visualizamos a informação. Esta 

segunda geração permite assim a criação de smart contracts, aplicações descentralizadas 

e de organizações autónomas e descentralizadas (DAO) (Di Pierro, 2017). Contudo, com o 

tempo começaram a surgir alguns problemas nesta geração, estes problemas estão 

relacionados com a segurança (Atzei, Bartoletti e Cimoli, 2017) e com a administração da 

própria rede, além de começar a ser importante pensar em questões como a escalabilidade, 

interoperabilidade e sustentabilidade. 

 

Muito recentemente (ainda em desenvolvimento), o que se pode reconhecer como terceira 

geração, podemos observar o surgir de um novo conceito que visa resolver os problemas 

já conhecidos no Blockchain. A fundação que está na base desta revolução chama-se 

Cardano, um dos seus fundadores foi também cofundador do Ethereum. É com esta 

tecnologia que começa a surgir uma solução com vista a melhorar o Blockchain, a este 

conceito dá-se o nome de Directed Acyclic Graph (DAG). O objetivo fundamental deste 

conceito é criar uma cadeia de transações em vez de criar a cadeia de blocos, como é o 

caso da Blockchain (Kiayias et al., 2017). 

 

O conceito DAG surge principalmente para resolver o problema de escalabilidade que o 

Blockchain começa a apresentar, principalmente nos tempos de espera para que se 
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validem as transações. Com o decorrer do tempo e com mais utilizadores do sistema 

começa a ser cada vez mais difícil para a tecnologia Blockchain validar transações em 

tempo útil e competir com os tempos dos sistemas financeiros atuais (por exemplo, com o 

VISA), daí esta nova tecnologia pretender utilizar uma abordagem DAG. De modo a 

implementar esta solução, os fundadores do Cardano criaram um algoritmo chamado 

Ouroboros que tem como base o consenso de prova de participação (Kiayias et al., 2017). 

Esta solução tem também como objetivo utilizar um tipo de rede diferente de todas as 

outras, chamada RINA (Recursive Inter-Network Architecture). Esta tecnologia ainda está 

a ser desenvolvida e tem como objetivo ser utilizada em aplicações distribuídas (Grasa et 

al., 2019). 

 

De forma a resolver os problemas de interoperabilidade, isto é, a transferência entre cripto 

moedas sem necessidade de outras entidades (como as exchanges), o Cardano tem o 

objetivo de observar as outras Blockchain e verificar se cada evento/transação é legítimo 

ou não e deste modo permitir transações entre cadeias (cross chain transfers) (Kiayias, 

Miller e Zindros, 2020). Para que o Cardano possa avançar com uma solução deste género 

é necessário que as tecnologias inerentes se adaptem através da introdução de: meta 

dados nas transações; uma identidade comum para cada utilizador; e conformidade entre 

as partes interessadas. Para garantir a sustentabilidade do projeto, os fundadores do 

Cardano têm o objetivo de uma conta descentralizada que armazena os fundos da 

organização. O projeto/desenvolvimento onde estes fundos são gastos é decidido através 

de um sistema de votação democrático, dependendo da participação de cada utilizador 

(Kiayias et al., 2017). 

 

5.3.4 NIGU e o Blockchain 

 

O Blockchain é uma tecnologia relativamente nova e tem potencial para criar uma nova 

revolução similar à da introdução da Internet. Esta tecnologia não tem apenas o potencial 

de permitir transações seguras sem a necessidade uma autoridade central mas também da 

criação em cadeia de uma série numérica, segura e universal. Este número individual já é 

usado aquando da necessidade de transformação da moeda digital em moeda física, no 

processo permitido pela Coinbase ou pela Kraken, mas para tal, é necessária uma 
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identificação numérica criada com base no processo de Blockchain, que se obtém com o 

simples registo nestas plataformas. Com base neste processo, a sugestão seria a criação 

do Número de Identificação Global Único com o recurso a esta tecnologia (Blockchain), 

sendo necessário apenas o nome completo, e o país de residência. Antes de ficar ativo, o 

mesmo teria de ser validado pela entidade governamental correspondente em cada país. 

Caso a morada de residência fosse alterada, a mesma seria alterada tal como nos dias de 

hoje, de forma digital, pelas entidades competentes. 

 

A utilidade principal no âmbito da temática dos Preços de Transferência seria a 

possibilidade de identificar a residência do consumidor final para facilitar o cruzamento de 

dados quando as vendas tivessem ocorrido nas plataformas digitais, sem presença física. 
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Capitulo 6: Método do Formulary Apportionment com a Chave de repartição 

“Vendas”  

 

6.1 Conceito Metodológico 

 

A utilização das vendas como chave de repartição permitirá abandonar a visão local de 

cada entidade, e usar a definição da UE não só numa perspetiva de unificação de território, 

mas numa zona sem fronteiras, mas de regiões vendas tal como aplicamos com o conceito 

da taxa de derrama em Portugal. 

 

A gestão das empresas tem um foco elevado nas vendas e a sua rentabilidade, o que faz 

com que as vendas sejam sempre um indicador máximo da atividade numa determinada 

localização. Desta forma retiramos ao conceito de preços de transferência a importância e 

atenção desnecessária, tornando-o um processo algo mecânico e transparente.  

 

Não esquecendo que o volume de negócios a considerar deverá ser o que foi realizado 

durante o exercício a que se refere a alocação. Esta alocação deverá ser feita em pro-rata 

caso os períodos mais pequenos não sejam períodos fiscais completos ou estejam em 

períodos fiscais que não coincidam com o período fiscal da Holding (Triki, 2019). 

 

O segundo fator da proposta da Universidade de Direito em Michigan (Avi-Yonah, Clausing 

e Durst, 2008) reflete que as vendas são muito menos reativas às diferenças tributárias 

entre os mercados do que o investimento em fábricas e empregos, já que os próprios 

clientes são muito menos móveis do que os ativos da empresa ou o emprego. 

 

Segundo Fleming, Peroni e Shay (2015), não se pode esquecer que mesmo num país com 

impostos elevados, as empresas têm um incentivo para vender o máximo possível, isto é, 

o único fator que consegue ficar imutável ao impacto fiscal nas contas globais de um grupo 

económico é a maximização das vendas, em qualquer que seja a localização. 

 

Numa primeira fase seria pertinente sugerir a aplicação do Método separadamente nos 

EUA e nos países da OCDE, por forma a testar a aplicabilidade do conceito. Isto é, caso a 
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Holding final se encontre nos EUA, a metodologia teria em consideração como se fossem 

dois grupos distintos, sendo identificada uma representante no grupo das entidades 

localizadas no território abrangido pela OCDE (em teoria a entidade que iria reportar para 

os EUA) e outra Holding nos EUA. Após serem criados os mecanismos de cooperação 

necessários para a internacionalização do método, deixaria de ser necessário esta divisão 

metodológica. 

 

Segundo Jiger Saiya e Dharmesh Bhambha (2017) consideram que, como tanto os ativos 

como a massa salarial podem ser alocados internamente mediante objetivos de 

manipulação da fórmula, eliminá-los abre caminho para uma abordagem de fator único, isto 

é, tendo apenas as vendas como o fator relevante.  

 

Nessa mesma conferência desenvolveram o ponto de se considerar as vendas como fator 

único resulta numa gestão centrada nas vendas e na redução do desperdício de tempo em 

todos os outros pontos, anteriormente ligados aos preços de transferência e à otimização 

fiscal. 

 

Benefícios do Método Formulary Apportionment apenas com o fator vendas: 

 

Realidade económica - Como o Método Formulary Apportionment aloca o lucro em vez de 

custos, não necessitando de comparáveis de mercado, apenas considera fatores que a 

própria entidade usa internamente.  

 

Princípio da equidade – Atribui equitativamente uma parte dos lucros a cada país e 

garante assim que todas as entidades do grupo que contribuíram para as vendas possam 

contribuir com impostos para os países responsáveis por essa contribuição, mesmo que 

esses países sejam mais desfavorecidos nas normas de evasão fiscal. 

 

Sinergia – Valoriza a cadeia de valor eliminando as transações intragrupo (com a 

consolidação), e desta forma desconsiderando qualquer cálculo efetuado com 

comparáveis. Quanto mais eficiente e eficazes forem as transações intragrupo maior será 

a maximização do lucro. 
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Simplicidade – Esta metodologia é simples de aplicar, pois apenas necessita da correta 

consolidação e identificação dos componentes da fórmula, que serão usados com os dados 

da própria entidade.  

 

Transparência – Com a utilização deste método, seria transparente ao processo, sem 

espaço para qualquer adaptação ou interpretação subjetiva. 

 

Redução da burocracia - Desta forma é dispensada a extensa documentação de suporte 

que é requerida nos dossiers de Preços de Transferência e de bases de dados com os 

comparáveis (caso existam). Redução também na transferência de custos (refacturação), 

entre entidades por forma a existir uma correta alocação de custos, mediante as funções e 

riscos assumidos por cada entidade (ex: Encargos de Gestão ou “Management fees”).  

 

Desincentivo à transferência de lucros – Com esta metodologia deixa de ser benéfico 

para as entidades transferirem lucro entre entidades, para países com baixa tributação. 

 

 

Figura 6: Países com vendas, fábricas e sede.  

Fonte: Elaboração própria 

Esta situação poderia acontecer caso alguns dos territórios tivessem entidades com várias 

funções de Distribuição (Venda). Em determinados países, como é o caso da Alemanha, 
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existem dois apuramentos de imposto, um apuramento local, com condições específicas 

referente ao estado (concelho) onde essa entidade se localiza e um segundo apuramento 

com regras gerais do país, mas porque cada estado/concelho tem regras diferentes. 

 

 

Figura 7: Tipo de combinações de estruturas orgânicas nos países.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste caso, para países que incluíssem várias entidades distribuidoras, deveria ser usada 

uma chave de repartição secundária, que seria novamente as vendas de cada entidade. 

 

Para países apenas com fabricação, ou sem a função de Distribuição (sem Vendas), não 

teriam alocação de Lucro/Prejuízo. Neste caso qualquer valor de impostos, teriam apenas 

origem em sede de IVA (pago nas compras), IRS pago pelos funcionários e para não deixar 

de falar nas contribuições para a Segurança Social pagas pela empresa e pelo trabalhador. 

Todos os produtos vendidos internamente poderiam ser vendidos ao preço de custo, sem 

qualquer margem. 

 

Caso a entidade tenha Fábrica e a função de Vendas, seria alocada a essa entidade a 

chave de alocação correspondente à percentagem das vendas realizadas, aplicada ao EBT 

consolidado, para o apuramento do EBT correspondente. 
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Após o apuramento do EBT consolidado e alocação às respetivas entidades, consoante as 

regras anteriormente definidas, o apuramento da matéria coletável seria feito consoante as 

regras estabelecidas pelo país em que se encontram. 

 

O processo prático teria o seguinte percurso: 

 

O 1.º passo seria a identificação do universo de consolidação, usando o método da 

equivalência patrimonial, tomando em consideração efetiva do volume de vendas e EBT na 

percentagem efetiva correspondente ao valor das participações.   

 

Após apurar os valores consolidados no 2.º passo, o 3.º passo seria a identificação das 

vendas com base na sua origem, por entidade (caso o país tenha mais do que uma entidade 

geradora de vendas). Não esquecer que a identificação das vendas finais, seria efetuada 

com base na residência da 1.ª entidade/consumidor não relacionada que adquiriu o bem ou 

serviço. 

 

O 4.º passo consistiria na alocação do EBT consolidado pelas entidades que registaram 

vendas.  

 

Caso as entidades num determinado país tivessem vendas originadas por um cliente 

localizado num país diferente, teríamos um 5.º passo em que o EBT alocado a essa(s) 

venda(s) teria de ser tributado pela taxa liberatória desse outro país, e entregue à 

correspondente autoridade tributária. 

 

Como 6.º passo, ao EBT atribuído a cada entidade, seriam aplicadas as normas locais de 

tributação, com base no EBT real da entidade. Isto é, iria acrescer e deduzir à nova matéria 

coletável, os montantes calculados com base na antiga matéria coletável. 
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O processo seria representado pelo seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do Grupo a consolidar 

Consolidação 

Identificação das vendas por entidade 

Alocação do EBT consolidado (com base nas 
vendas)  

Sub alocação do EBT a outro(s) país(es) caso o comprador 
não esteja no mesmo país da entidade vinculada  

Passo 1 

Passo 2 

Tributação com base 
nas regras locais 

Passo 5 

Passo 3 

Passo 4 

Tributação à taxa 
liberatória do país final 

Passo 6 
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6.2  Impacto económico e social no local da Venda e no local da 

consolidação 

 

A nível global, verificam-se grandes campanhas sobre sustentabilidade que incentivam à 

mudança. Muitas organizações estão recetivas a adotar iniciativas que vão ao encontro do 

desenvolvimento económico e Social, sentindo a necessidade de agir dentro do que é ética 

e moralmente correto, existindo uma forte pressão, de todos os stakeholders, para que a 

atividade empresarial seja transparente e exercida em consonância com o que está 

estipulado como boas práticas. 

 

Desta forma, o Impacto Social será crucial para a atividade empresarial, sendo a tomada 

de decisão influenciada pelo respeito que as empresas atribuem a este tema. Assim, o 

Impacto Social deverá estar alinhado e incorporado com a Visão, a Missão e a Estratégia 

da empresa. 

 

O Impacto Social exige uma ação socialmente responsável. Esta questão é amplamente 

abrangente pois, compete aos governos de cada país promover campanhas de 

consciencialização social e económica, para que todos consigam compreender o que é o 

Impacto Social. Este, por sua vez, reporta-se também a cada um dos trabalhadores, e não 

apenas às organizações. 

 

Face ao exposto, encontramos diversos impactos resultantes destas alterações 

nomeadamente sobre satisfação dos colaboradores, as dimensões frequentemente 

estudadas e as formas de mensuração da satisfação do colaborador. 

 

Assim a relação entre o impacto social desta nova metodologia está diretamente 

relacionada com a satisfação dos colaboradores, tendo em consideração que este 

stakeholder é uma parte integrante e relevante neste processo. 

 

 

 

 

 



 

129 
 

6.2.1 Impacto Social nas Empresas 

 

A expressão “Impacto Social” das Empresas (ISE) surgiu na década de 1960, nos Estados 

Unidos da América. Ao longo dos tempos foram atribuídos vários conceitos a esta 

expressão. Contudo, a variedade de conceitos trouxe consequências negativas no que 

concerne à distorção e à manipulação voluntária do seu significado. 

No sentido de realçar a pluralidade de interpretações do conceito de 'Impacto Social', 

citemos os seguintes pensamentos:  

 

O Impacto Social para uns é tomada como um Impacto legal ou obrigação 

social; para outros, é o comportamento socialmente responsável em que 

se observa a ética, e para outros, ainda, não passa de contribuições de 

caridade que a empresa deve fazer. Há também, os que admitam que o 

Impacto Social seja, exclusivamente, a Impacto de pagar bem aos 

empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, Impacto Social 

das empresas é tudo isto, muito embora não sejam, somente, estes itens 

isoladamente (Zenisek, 1979). 

 

Impacto social é um comportamento anti maximização de lucros, 

assumido para beneficiar outros que não são acionistas da empresa 

(Friedman, 1970). 

 

Para os estudiosos conservadores, a expressão do Impacto Social não está de acordo com 

a economia de mercado, representando um custo adicional para a empresa, uma vez que 

diminui a sua eficácia em relação à maximização dos lucros.  

 

É importante considerar que os empresários que apenas pensam nos lucros não 

conseguem sobreviver num mercado cada vez mais competitivo e numa sociedade cada 

vez mais exigente e consciente dos seus direitos.  

 

De acordo com a Comissão Europeia, o Impacto Social das Empresas é "a integração 

voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas 
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operações e na sua interação com outras partes interessadas" (Responsabilidade Social 

das Empresas: um contributo das empresas para o desenvolvimento sustentável, 2011). É 

uma forma de contribuir para a sociedade de forma positiva e de gerir os impactos sociais 

e ambientais da empresa, de forma a assegurar e aumentar a competitividade.  

Assim conclui-se que o ISE abrange a proteção do ambiente, a valorização pessoal, o 

combate à corrupção, o cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e 

princípios éticos da sociedade em que se inserem, e ainda do contributo social que as 

empresas prestam à sociedade.  

Ao longo dos últimos 20 anos, a acelerada transformação socioeconómica tem vindo a 

alterar profundamente o comportamento das empresas que até aqui estavam habituadas 

apenas à maximização do lucro. Estas alterações socioeconómicas contribuíram para a 

incorporação do conceito do Impacto Social nas atividades das empresas. A ideia de 

Impacto Social incorporada aos negócios é relativamente recente, devido às exigências 

cada vez maiores do mercado e a uma maior pressão pela transparência nos negócios. 

Assim, as empresas são forçadas a adotar uma atitude mais responsável pelas suas ações.  

Atualmente, as empresas estão conscientes de que o seu sucesso não depende apenas 

das estratégias de maximização dos lucros, mas também da consideração pela proteção 

do ambiente e pela promoção do seu Impacto Social.  

As empresas começaram a ter conhecimento do seguinte: 

 A globalização contribuiu para a organização das empresas e para a introdução de 

impactos a nível mundial; 

 A imagem, a reputação e o sucesso dependem do seu desempenho; 

 O desenvolvimento do conhecimento e da inovação contribui para manter uma mão-

de-obra competente; 

 O desenvolvimento de atividades que tenham em consideração fatores ambientais 

e sociais contribui para a modernização das suas atividades e para a sua 

competitividade. 
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Segundo o editor da publicação online Impactosocial.com (s.d.) as características do 

Impacto Social das empresas são as seguintes: 

 Pluralidade - As empresas devem satisfações aos seus acionistas, aos seus 

colaboradores, ao governo, ao ambiente e à sociedade onde se inserem e operam. 

A crescente participação das empresas representa uma profunda mudança de 

comportamento e um maior Impacto Social. 

 Distributiva - As empresas são responsáveis pelos seus fornecedores e devem 

incluir os seus códigos de ética nos produtos e serviços utilizados ao longo de todo 

o processo produtivo. 

 Sustentabilidade - O impacto em relação ao ambiente e à sociedade garante a 

continuidade dos recursos, promove a imagem como um todo e contribui para um 

crescimento sustentado, prevenindo riscos futuros, como impactos ambientais ou 

processos judiciais. 

 Transparência - As empresas são forçadas a divulgar o seu desempenho social e 

ambiental.  

 Corporativa - É o conjunto de ações que são tomadas pelas empresas que 

beneficiam toda a sociedade. 

 

6.2.2 Impacto Social Interno e Externo 

 

O conceito de Impacto Social divide-se em duas grandes dimensões: a dimensão interna e 

a dimensão externa.  

Na dimensão interna, o conceito focaliza-se nos seguintes aspetos: 

 Gestão dos Recursos Humanos – ser uma empresa socialmente responsável 

implica: preocupação com a formação e qualificação dos seus colaboradores, 

igualdade de oportunidades e de remuneração, perspetivas de carreira, estabilidade 

e segurança nos contratos de trabalho, e qualidade no trabalho. Esta preocupação 
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promove a motivação dos seus colaboradores e um melhor desempenho, tornando-

se uma vantagem competitiva para a empresa; 

 Saúde e Segurança – aplicação de medidas legislativas pelas empresas; 

 Adaptação à mudança – a mudança provoca ansiedade, afetando a criatividade, 

produtividade e motivação dos colaboradores. Assim, o diálogo com os 

colaboradores contribui para minimizar custos e problemas futuros; 

 Gestão de Recursos Naturais e Impacto Ambiental – redução na exploração 

excessiva de recursos, das emissões de poluentes e da produção de resíduos.  

 

Na dimensão externa, o conceito focaliza-se nos seguintes aspetos: 

 Comunidade Local – A reputação e a imagem das empresas são essenciais para 

o seu sucesso na comunidade. Assim sendo, as empresas procuram adotar as 

tradições e potencialidades do meio local. 

 Direitos humanos – as empresas devem zelar pelo cumprimento dos direitos 

humanos e pela aplicação de códigos de ética, que deverão ter como base as 

convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. 

 Preocupações ambientais globais – as empresas deverão preocupar-se com os 

efeitos que a sua atividade poderá causar ao meio ambiente. 

 Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores - os efeitos do impacto 

Social de uma empresa contagiam os seus parceiros, fornecedores e clientes. As 

parcerias são importantes para reduzir a complexidade das operações efetuadas 

nas atividades das empresas e para reduzir custos e aumentar a qualidade.  
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6.2.3 Obstáculos ao Desenvolvimento e o Impacto Social nas 

Empresas 

 

Existem diversos obstáculos ao desenvolvimento do ISE. Os principais obstáculos são os 

seguintes: 

 Escassos conhecimentos sobre a relação entre o ISE e o desempenho económico 

das empresas; 

 Escassos conhecimentos por parte dos consumidores e dos investidores sobre o 

conceito de ISE; 

 Ausência de consenso quanto a um conceito global de ISE, dadas as diferenças 

entre países; 

 Falta de recursos para ações de promoção do ISE nas PME; 

 Ausência de instrumentos para descrever e gerir as atividades do ISE; 

 Ausência de estratégias coerentes dos poderes públicos neste domínio. 

 

6.2.4 Impacto nos colaboradores 

 

A satisfação no trabalho é um conceito subjectivo e de difícil definição, pois é variável de 

indivíduo para indivíduo, de situação para situação e ao longo do tempo para a mesma 

pessoa, mas quer a criação ou eliminação de postos de trabalho criam impacto no 

crescimento e estabelidade da organização. 

 

O crescimento do grupo empresarial, principalmente quando o mesmo se faz de forma 

internacional, aumenta a complexidade na gestão de recursos humanos. Principalmente 

quando incluimos na equação a necessidade de centralizar a temática dos preços de 

transferência e respectivo impacto local dessas medidas, no desempenho e avaliação dos 

profissionais. 
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Mas esta análise não pode ser apenas vista do ponto de vista do impacto direto dos preços 

de transferência, mas também numa perspectiva mais abrangente e indirecta do tema da 

satisfação e impacto dos colaboradores. 

 

A satisfação dos colaboradores e a forma como esta afecta a sua qualidade de vida é uma 

análise com uma importância correspondente ao espaço temporal que o trabalho tem vindo 

a representar na vida dos indivíduos. O interesse por estudos sobre este tema teve início 

na década de 30 do século passado e desde aí inúmeros autores definiram a satisfação no 

trabalho. Segundo Ferreira (2001), é possível dividir estes conceitos em duas correntes: 

 

 Satisfação no trabalho enquanto estado emocional, sentimentos ou respostas 

afectivas – segundo esta corrente, as emoções (forma de afecto mais complexa, 

com duração mais precisa que uma reação afectiva ou um estado de ânimo) 

centram-se em objectos específicos e geram avaliações e reacções corporais 

identificáveis; 

 Satisfação no trabalho com uma atitude generalizada em relação ao trabalho – esta 

corrente baseia o estudo da satisfação no trabalho nas atitudes gerais dos 

indivíduos perante o trabalho, resultando de associações entre objetos e avaliações. 

Neste enquadramento, estas atitudes traduzem a componente afetiva e emocional 

das experiências individuais. 

 

Independentemente da corrente, é possível, de acordo com Ferreira 2001), identificar duas 

dimensões na satisfação do trabalho: 

 

 Na abordagem unidimensional ou abordagem global, a satisfação é analisada como 

uma atitude em relação ao trabalho em geral, não resultando de uma análise 

específica sobre os vários aspetos que o caracterizam tendo, antes sim, uma visão 

genérica sobre todos estes; 

 A abordagem multidimensional, por sua vez, já considera a satisfação como 

resultado da avaliação de um conjunto de fatores associados ao trabalho. 
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Ferreira (2001) refere que Locke (1976), identificou nove dimensões psico-sociais 

associadas à satisfação no trabalho, tendo-as subdivido em dois grupos: 

 

Grupo 1 – Eventos ou condições:  

 

1. A satisfação com o trabalho analisado, tendo em conta as características do mesmo, 

tais como: o interesse nato, a variedade, as oportunidades de aprendizagem, as 

dificuldades, o volume, a possibilidade de êxito ou de fracasso, o controlo dos métodos 

adotados; 

2. A satisfação com o salário, analisada segundo a distribuição quantitativa e avaliando a 

equidade da mesma; 

3. A satisfação com as promoções, segundo aspetos como as oportunidades de formação; 

4. A satisfação com o reconhecimento, segundo os feedbacks recebidos; 

5. A satisfação com benefícios, tais como: pensões, seguros de doença e férias; 

6. A satisfação com a chefia, dependendo tanto de características pessoais - o estilo de 

liderança ou as relações interpessoais estabelecidas - como das capacidades técnicas 

e administrativas; 

 

Grupo 2 – Agentes: 

 

1. A satisfação com os colegas de trabalho. Tal como na satisfação com a chefia, as 

capacidades técnicas e as relações interpessoais também são importantes nesta 

avaliação; 

2. A satisfação com as condições de trabalho, nomeadamente: horário, local de trabalho, 

condições ergonómicas, limpeza das instalações; 
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3. A satisfação com a organização e com a direção – concordância ou discordância com 

as estratégias globais definidas, com destaque para as políticas de benefícios e 

salários. 

 

Numa citação de Ferreira (2001), os eventos ou condições são avaliados através dos 

seguintes aspetos: o caráter intrínseco do trabalho; a remuneração; a promoção; a 

segurança do emprego; as condições do trabalho. Para este autor, os agentes, são 

dependentes de fatores como: a própria pessoa; as chefias; os colegas de trabalho; os 

subordinados; as características da organização. Ao longo dos tempos várias teorias e 

modelos surgiram para a explicação da satisfação no trabalho. Ferreira (2001) cita as 

seguintes: 

 

 A teoria dos fatores higiénicos e motivacionais ou abordagem bifatorial - 

desenvolvida em 1959 por Herzberg, Mausner e Snyderman, analisa os fatores que 

geram elevada satisfação e aqueles que geram insatisfação no trabalho, 

distinguindo-os como fatores motivacionais e higiénicos, respetivamente. 

Em 1966, Herzberg associa esta teoria à pirâmide de Maslow (1954), defendendo 

que os fatores motivacionais, relacionados com o conteúdo de trabalho, se 

enquadram nas necessidades superiores da pirâmide enquanto os fatores 

associados à insatisfação no trabalho, higiénicos, relacionados com o contexto do 

trabalho, se enquadram nas necessidades inferiores da pirâmide. 

 

Em resumo, esta teoria avalia a satisfação, através da avaliação dos fatores de 

conteúdo de trabalho e avalia a insatisfação através da avaliação dos fatores de 

contexto. 

 

 O modelo das características da função, desenvolvido em 1976, por Hackman e 

Oldham, defende que a satisfação no trabalho resulta das características das 

funções que o indivíduo executa. Segundo este modelo, a satisfação no trabalho 

pode ser obtida através do desempenho das tarefas e estas serem potenciadas 

através dos seguintes estados psicológicos, medidos por cinco fatores: 
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 Significado que o indivíduo reconhece no seu trabalho, medido pela (i) variedade 

de aptidões requeridas para o trabalho, (ii) identidade da tarefa, (iii) significado 

da tarefa; 

 Sentido de Impacto pessoal do indivíduo, medido através da (iv) autonomia na 

função; 

 Reforço do conhecimento acerca dos resultados do trabalho medido através do 

(v) feedback da tarefa. 

Os estados psicológicos dos indivíduos influenciarão o desempenho profissional, a 

satisfação no trabalho, a motivação e as vendas. 

 

O modelo das características da função resultou na criação do Índice do Potencial 

Motivador do trabalho (IPM). O IPM resulta da combinação dos resultados dos cinco 

fatores referidos acima, sendo que quanto mais elevado for o valor obtido, através da 

fórmula abaixo, maior será o grau de satisfação e motivação do indivíduo. 

 

 

 

 A teoria da adaptação ao trabalho, desenvolvida por Dawis e Lofquist (1984), 

baseia-se na interação entre o indivíduo e o seu ambiente de trabalho. Esta teoria 

defende o desenvolvimento, num processo contínuo e dinâmico, de algumas 

correspondências entre o indivíduo e o ambiente de trabalho, designado por 

adaptação ao trabalho. 

 

Esta teoria considera que a satisfação no trabalho resulta da discrepância entre os 

valores que o indivíduo procura no desempenho da função e o que efetivamente 

obtém. 

 A teoria da discrepância, desenvolvida por Locke (Locke e Latham, 1984), defende 

que a satisfação no trabalho depende da coerência entre (i) os valores e as 

necessidades individuais e (ii) os valores que podem ser atingidos através do 

desempenho de uma função. 

IPM = (Variedade + Identidade da Tarefa + Significado da Tarefa) * Autonomia * Feedback

3
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O processo de discrepância é baseado em três elementos distintos: 

i. A satisfação com as dimensões do trabalho, isto é, a avaliação 

afetiva das dimensões de caráter individual; 

ii. A descrição das dimensões, isto é, a perceção que o indivíduo tenha 

experienciado, isenta de afetos e relacionada com as especificidades 

do trabalho; 

iii. A relevância das dimensões, isto é, a importância que cada indivíduo 

atribui a cada uma das nove dimensões apresentadas atrás. 

A discrepância é medida pela coerência ou desfasamento entre o nível de satisfação 

ambicionado e o alcançado. Este nível é ainda dependente da importância atribuída 

a cada uma das dimensões. Assim, quanto maior for a importância atribuída, pelo 

indivíduo, a uma determinada dimensão, maior será a satisfação. 

 O modelo da satisfação de facetas, desenvolvido por Lawler (1973), mas também 

já desenvolvido na Teoria da Equidade (Adams, 1965) - defende que a satisfação 

no trabalho depende do grau de discrepância entre as recompensas expectáveis e 

as efetivamente recebidas. O grau de discrepância é obtido através da comparação 

intrapessoal e da comparação interpessoal. 

 

As recompensas esperadas (RE) resultam da perceção que o indivíduo tem sobre: as 

contribuições individuais para o trabalho, as contribuições e os resultados dos 

colegas, e as características do trabalho. As recompensas recebidas (RR) são 

avaliadas pelo diferencial entre a perceção que o indivíduo tem sobre: os resultados 

dos outros e o que efetivamente recebe. 

Da comparação das recompensas esperadas com as recebidas resulta uma das 

seguintes situações:  

(i) Satisfação – RE=RR; 

(ii) Insatisfação – RE>RR; 

(iii) Sentimento de culpa ou iniquidade – RE<RR 
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 A teoria do grupo de referência social, desenvolvida por Korman (1978), defende 

que a satisfação do indivíduo no trabalho está dependente das características do 

grupo que o envolve e com quem se identifica. Assim, caso o indivíduo encontre as 

mesmas características no seu local de trabalho, atitudes mais positivas em relação 

ao mesmo se desenvolverão e consequentemente a satisfação no trabalho; 

 A teoria do processamento social da informação, desenvolvida por Salancik e Pfeffer 

(1978), defende que a satisfação no trabalho é resultado do processo de influência 

social. 

O processo de formação de atitudes e de necessidades individuais são provenientes 

da informação que o indivíduo perceciona no seu ambiente social e do processo de 

influência social. As atitudes e as necessidades dependem de três fatores: 

(i) As perceções individuais e a avaliação afetiva da situação de trabalho; 

(ii) O contexto social que fornece informação sobre as atitudes consideradas 

corretas; 

(iii) A perceção, que o indivíduo tem acerca das razões que o conduziram a 

determinados comportamentos no passado, baseando-se no contexto. 

 A teoria dos eventos situacionais, desenvolvida por Quarstein (Quarstein, McAfee e 

Glassman, 1992), defende que a satisfação no trabalho resulta de dois fatores: das 

características situacionais e dos eventos situacionais. 

As características situacionais são dimensões que o indivíduo pode avaliar durante 

a fase de recrutamento e seleção (exemplos: salário, oportunidades de carreira, 

condições de trabalho, políticas da empresa) enquanto os eventos situacionais só 

são percecionados pelo indivíduo no decorrer do exercício das suas funções. 

 

Esta teoria procurou analisar a diferença de satisfação entre indivíduos com as 

mesmas funções /condições de trabalho, assim como a variação da satisfação dos 

indivíduos ao longo do tempo, mantendo-se as mesmas condições. Esta análise 

fundamenta-se nos eventos situacionais, que segundo os autores, provocam 
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reações emocionais mais dificilmente controláveis, sendo que a variação da 

satisfação dos indivíduos é explicada pelo acumular de respostas emocionais. 

 

Em resumo, esta teoria defende que a satisfação no trabalho é o resultado das 

respostas emocionais à situação que o indivíduo enfrenta. 

 

 O modelo dinâmico da satisfação no trabalho, desenvolvido por Bruggemann 

(Bruggemann, Groskurth e Ulich, 1975), defende que a satisfação do trabalho é o 

resultado do processo de interação entre o indivíduo e a sua situação de trabalho, 

sendo crescente à medida proporcional do poder que tenha para a controlar. 

As variáveis estudadas neste modelo são: 

(i) A coerência ou discrepância entre o valor real da situação de trabalho e o 

valor nominal do indivíduo, apresentando assim dois novos conceitos: 

a. Valor real das características do trabalho – representa a medida em 

que as características sociais, tecnológicas e da própria organização 

estão presentes no seu trabalho; 

b. Valor nominal das características do trabalho – representa o que o 

indivíduo pretende obter através das características do seu trabalho. 

(ii) As alterações das expectativas dos indivíduos; 

(iii) Os comportamentos adotados pelo indivíduo para lidar com as situações. 

Da combinação das variáveis apresentadas acima foram identificadas pelos autores 

seis formas de satisfação no trabalho: 

 

1. Satisfação progressiva – acompanhada pelo aumento gradual das 

expectativas; 

2. Satisfação estabilizada – verifica-se a manutenção do nível de expectativas; 

3. Satisfação resignada – Início de insatisfação com consequência na redução 

das expectativas, de acordo com as condições do trabalho; 
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4. Pseudo-satisfação – traduz-se na perceção distorcida da realidade pois 

apesar de insatisfeito, o indivíduo não tem capacidade para identificar 

soluções e mantém as expectativas; 

5. Insatisfação estável – o indivíduo não mostra intenção de resolver o 

problema mas mantém o nível de expectativas; 

6. Insatisfação construtiva – o indivíduo tem intenção de resolver o problema, 

mantendo o nível de expectativas. 

 

6.2.5 Impacto nas organizações 

 

Como verificado acima, na descrição das várias teorias e modelos, é possível afirmar que 

a satisfação no trabalho sofre influências internas e externas do ambiente de trabalho, bem 

como depende da envolvente/das características do próprio trabalho e das características 

intrínsecas do indivíduo.  

 

A satisfação no trabalho é um tema que merece a atenção das organizações na medida em 

que várias relações podem ser efetuadas/testadas. 

 

De acordo com os vários estudos citados em Ferreira (2001) é possível medir a correlação 

entre vários factores e a satisfação do trabalho. 

 

Para medir o grau de satisfação no trabalho, as organizações recorrem frequentemente a 

questionários. Os questionários são métodos diretos que permitem avaliar as atitudes dos 

indivíduos em relação a diversas dimensões, nomeadamente:  

 

(i) Satisfação com o trabalho; 

(ii) Satisfação com o salário; 

(iii) Satisfação com as promoções; 

(iv) Satisfação com a chefia; 

(v) Satisfação com os colegas de trabalho. 
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A questão do Impacto Social das empresas e a satisfação dos colaboradores começa a ser 

um tema debatido nas organizações, assistindo-se a uma crescente preocupação em 

compreender e adaptar o conceito de Impacto Social. 

 

A nova visão de Impacto Social pressupõe um processo de profunda mudança na cultura 

organizacional. A implementação na gestão destas práticas diárias ainda representa um 

grande desafio. Para o sucesso destas, os stakeholders devem ser envolvidos ao longo de 

todo o processo, tornando-se parceiros. 

 

Muitas empresas definem planos estratégicos para uma gestão socialmente responsável, 

investindo cada vez mais na questão da ética, no desenvolvimento sustentável e na 

qualidade do relacionamento com os seus colaboradores e com a sociedade em geral. 

 

No entanto, algumas ações são confundidas com ações socialmente responsáveis, 

permitindo que este conceito seja utilizado de forma abusiva, embora muitas vezes 

ingenuamente. Impacto Social não é certamente mecenato, filantropia, ética, apesar dos 

conceitos de ética e impacto social estarem relacionados. Convém salientar que ser ético 

não implica necessariamente ser socialmente responsável, mas por outro lado, não existe 

impacto social sem ética. 

 

Para as empresas, os benefícios do Impacto Social, são inúmeros, tais como: 

 

- potencia o reconhecimento das empresas na sociedade. Com uma imagem forte, 

as empresas assistem a um aumento das suas vendas; 

- atrai investidores, os quais dão preferências a empresas estáveis e com 

preocupações ao nível social e ambiental; 

- proporciona aumentos de produtividade, uma vez que os colaboradores se sentem 

motivados para desenvolver o seu trabalho; 

- permite às empresas captar e manter talentos assegurando a lealdade dos 

colaboradores. Com a satisfação destes, implica uma baixa rotação de absentismo 

e rotatividade; 

- poupança de recursos ao adotarem formas de consumo mais conscientes. 
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Apesar de todas as vantagens enumeradas, neste trabalho, deparámo-nos com 

dificuldades em encontrar estudos que permitissem relacionar, diretamente, a 

implementação de práticas de Impacto Social com a Satisfação dos colaboradores. Tal 

facto pode ser justificado pela recente abordagem e discussão deste tema.  

 

Identificam-se nos sistemas de Impacto Social preocupações relativas à satisfação dos 

colaboradores. E como modelo de aplicação prática dos referidos, estudámos diferentes 

normas de ISE. 

 

Quando as normas têm uma atenção focada sobre as remunerações, a justiça laboral e as 

condições de trabalho, incluindo saúde e segurança, posicionam-se claramente na tentativa 

de resposta às necessidades mais básicas identificadas por Maslow (1954), citado por 

Ferreira (2001). Assim, ficam por satisfazer as necessidades sociais, de estima e de auto-

realização identificadas pelo referido autor. 

 

Adams (1965) e Lawler (1973), referidos por Ferreira (2001), como outros autores, dão 

ênfase nos seus estudos à perceção do indivíduo das recompensas esperadas 

confrontadas com as que realmente recebe. Por seu turno Bruggemann, Groskurth e Ulich 

(1975), citados por Ferreira (2001), estudam as várias combinações possíveis entre a 

existência de expectativas (altas ou baixas) com diferentes níveis de motivação. 

 

Assim verifica-se que, apesar de no espírito dos sistemas de impacto social existir uma 

preocupação pela satisfação dos colaboradores, os modelos existentes (normas) 

necessitam de dar um salto qualitativo considerável. Para ser dada resposta às 

necessidades identificadas pelos diferentes autores referidos no Capítulo 6, o normativo de 

impacto social dever-se-á centrar mais no colaborador, não deixando de promover o 

cumprimento da legislação, das convenções e das boas práticas geralmente aceites. 

 

Apesar dos poucos estudos desenvolvidos sobre este tema, é possível encontrar estudos 

sobre alguns princípios defendidos no Impacto Social, nomeadamente sobre a Equidade e 

a Comunicação que apontam para uma maior satisfação no trabalho constatado através de 

um melhor desempenho profissional e do aumento da produtividade. 
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A correlação positiva existente entre o crescimento da economia e as receitas fiscais é 

evidenciada nos últimos anos em Portugal. Sempre que o Produto Interno Bruto (PIB) 

apresenta uma evolução positiva, mais é a cobrança fiscal, pois o impulso do crescimento 

económico depende fortemente, não da carga fiscal, mas da receita gerada por esta. No 

entanto a variável também relevante é a do efeito de absorção doméstica (consumo das 

famílias, governo e investimentos). 

 

Gráfico 8: Receitas de Impostos em Portugal desde 1991 e 2019. 

Fonte: DGO/MF - Relatório/publicação "Conta Geral do Estado" - PORDATA7.  

O aumento da Receita Fiscal portuguesa seria acompanhado pela evolução da economia 

correspondendo assim a uma fase de maturação do ciclo económico que se traduziria num 

crescimento do PIB, isto porque as fontes de receita ao aumentarem iriam contaminar 

positivamente o lado da despesa, no sentido de existir mais recursos disponíveis. 

Com a necessidade dos grupos económicos alocarem efetivamente os custos estruturais 

aos locais de venda, a mesma irá traduzir-se na criação de empregos no país da venda, 

devido às necessidades alocadas ao suporte do produto, tais como serviços, fabricação ou 

                                                      
7https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico 

https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico/5818141 

https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico/5818141
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até mesmo investigação e desenvolvimento (I&D). Perante esta necessidade, a mesma 

influência iria impulsionar diretamente os níveis de investimento, quer seja para 

infraestruturas e/ou formação.  

A implementação desta metodologia, para as empresas que não tem representação nos 

países da venda, vai suscitar a discussão sobre a necessidade de criar a respetiva 

representação, para que possam ter despesas dedutíveis, visto que, segundo o mecanismo 

apresentado as entidades teriam de entregar o imposto retido a uma taxa liberatória ao país 

da localização da venda. Essas despesas tomam geralmente a forma de criação de postos 

de trabalho direta ou indiretamente. 

Mesmo para negócios que ocorrem em cloud’s ou outros locais de difícil localização, como 

o que conta seria a origem do comprador, as infraestruturas de alojamento informático, 

seriam desenvolvidas por forma a materializar essas representações o que levaria ao 

desenvolvimento de localizações mais remotas e menos desenvolvidas, mas que poderiam 

ser usadas para estruturas de baixa manutenção mas com valor estratégico para guardar 

informação. 

A instalação e upgrade das estruturas têm um potencial substancial para o 

desenvolvimento, principalmente de países em crescimento, ao ponto de ultrapassarem 

obstáculos mais tradicionais (Ghosh, 2020). Uma melhoria dos serviços de apoio à 

comunicação permite reduzir o custo das comunicações e, desta forma, beneficiar a 

estrutura dos consumidores, distribuidores, produtores, etc. 

Cada vez mais, os processos de comunicação não são só de alojamento de informação, 

mas também de desenvolvimento: 

- da produção num contexto de otimização e escala; 

- intervenções médicas; 

- rede de educação; 

- desenvolvimento Cultural 

- interação Social; 
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- mobilidade; 

- contenção de impactos sociais negativos (pandemias). 

 

Com a criação de empresas, todo o mercado envolvente cresce para dar apoio às 

necessidades do crescimento do tecido empresarial. 

 

Em suma esta metodologia significaria desenvolvimento económico, quer pela criação de 

emprego, como indiretamente pelo aumento da receita fiscal e subsequentes investimentos. 

A receita fiscal no local da consolidação seria minimamente afetada, pois conforme os 

indicadores apresentados no ponto 1.1, os lucros originários de outros países apenas 

servem para reduzir os prejuízos apresentados pelas “Casas Mãe” e em alguns casos para 

apresentarem lucros baixos e permitir uma tributação efetiva mínima. Apesar de as taxas 

serem mais altas, a taxa efetiva revela-se muito baixa quando comparada com o volume de 

vendas. 

Socialmente esta nova metodologia iria forçar a uma restruturação em termos de 

dimensões, nomeadamente se a descentralização referida no ponto anterior for verificada. 

Ao mesmo tempo, países como a Alemanha e a França carecem de mão-de-obra, o que 

faz com que o reajuste seja natural e equilibrado, tendo em consideração que seriam os 

países mais afetados com esta nova metodologia. 

Em termos da “pegada de carbono” o impacto geral seria nulo, mas faria com que os países 

mais industrializados descentralizassem algumas operações, permitindo melhorar o 

equilíbrio ecológico. 

Esta adoção poderia criar inicialmente um impacto negativo nos stakeholders pelo facto de 

gerar mais impostos, no entanto iria criar a libertação de recursos para outras operações 

estratégicas, tais como a redução da complexidade das transações e a transparência da 

informação. A eliminação da complexidade das operações, normalmente não visível aos 

stakeholders, iria a longo prazo traduzir-se em confiança pelo facto de permitirem 

verdadeiras comparações de mercado com fornecedores não relacionados dos mesmos 



 

147 
 

produtos e serviços, em que antes estavam condicionados aos objetivos da gestão fiscal 

implementada no grupo. 

 

No ecossistema do stakeholder, a mudança na mentalidade estratégica da organização iria 

produzir reflexos positivos na gestão e concentrar os esforços na otimização dos processos, 

para o crescimento do lucro e impacto positivo no referido ecossistema, qualquer que seja 

a sua influência ou controlo. 

 

Para os stakholders qualquer interação global apenas lhes atribui impacto pelas boas 

práticas de gestão praticadas, servindo de exemplo para as outras organizações. 

 

Segundo um estudo sobre a relação entre a liberdade económica, a evasão fiscal e o bem-

estar social, ficou suportado que a variável económica afeta negativamente a evasão fiscal 

e positivamente o bem-estar social (Tekin, Güney e Sağdıç, 2018). Esse estudo defende 

que o aumento da liberdade económica reduz a evasão fiscal, resultando no aumento das 

receitas do governo que ao investir na sociedade para a dotar de mais recursos. O aumento 

da liberdade económica resultará de fatores como o mercado de empréstimos, a 

empregabilidade, comércio internacional, economia pública, regulamentações económicas. 

Esta redução da evasão fiscal produz um aumento de transparência e conforto no nível de 

confiança da população abrangida. 

Desta forma, com a liberdade económica demonstrada pela Holding, a sociedade será o 

berço de um desenvolvimento mais equilibrado.  

 

6.3 Impacto na gestão global 

 

A descentralização do investimento permite às organizações explorarem outros mercados 

e potenciais sinergias que até ao momento estariam limitadas ao local da consolidação, já 

para não falar da repartição do risco associado à dispersão do investimento. O passado 

próximo tem demonstrado que eventos económicos ou climáticos podem ter efeitos 



148 
 

catastróficos, resultando na perda de milhares de milhões quando concentrados em 

localizações específicas. 

 

Em termos de cultura empresarial, este método iria forçar a verdadeira aculturação das 

empresas ao mercado global, e não apenas a implementação da identidade empresarial 

sem considerar qualquer adaptação necessária aos mercados alvos. As opções de gestão 

estariam focadas no desenvolvimento de estratégias de vendas e não na gestão fiscal das 

organizações. 

 

 

“Businesses will need to adjust their transfer pricing to reflect the changing economic 

circumstances with limited real-time data on comparable entities and transactions” Daniel 

Bunn, (2017, p. 1) 

 

 

As estratégias podem mudar a longo ou a curto prazo consoante os objetivos das empresas 

mas tal é incoerente quando uma estratégia de maximização do lucro a curto prazo mantém 

a existência de entidades subsidiárias que apresentam constantemente prejuízos ou uma 

margem marginal. É claro que temos de ter em consideração a representatividade das 

empresas, mas isso quando a mesma está relacionada com a estratégia. A longo prazo, 

manter subsidiárias que apresentam prejuízo pode ser necessário por vários motivos, entre 

os quais, custos de implementação ou impactos da alteração dos fatores de mercado 

(novas taxas, nova regulamentação, crise, etc), mas terá de ser encarado como uma 

situação temporária e não algo definitivo. 

 

Segundo um estudo de Yuka Sakurai (2002) sobre as diferenças culturais no que diz 

respeito à forma como tratam a temática dos preços de transferência, foi possível identificar 

que as entidades multinacionais americanas e britânicas têm uma abordagem proativa para 

definir as políticas de preços de transferência enquanto as multinacionais japonesas ficam 

atrás das multinacionais americanas e britânicas em termos de planeamento tributário 

global. Todas as diferenças identificadas vão sendo cada vez menos, pois a globalização e 

competitividade obrigam a uma aproximação de processos e mentalidades, que acabam 

também por ter um impacto direto no lucro. 
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Esta referência entre as culturas do Japão e dos EUA/Reino Unido é importante pois 

representam os polos mais afastados dos exemplos que podemos encontrar. O estudo 

anteriormente referido de Yuka Sakurai (2002) demonstra também que a proximidade entre 

a autoridade tributária e as entidades no Japão não resulta num melhor desempenho no 

que se refere aos Preços de transferência, apesar de diminuir os custos financeiros e de 

tempo que existiriam se a relação fosse menos transparente e mais conflituosa, tal como 

acontece nos EUA. A falta de clareza e regras bem definidas para cada tipo de entidade 

revela uma dificuldade de aplicar as regras de uma forma global, criando diferentes 

estratégias de gestão. A possibilidade de interpretação permite a adoção de diferentes 

caminhos, com diferentes resultados. No entanto uma estreita colaboração entre os 

gestores e a autoridade tributária apenas poderá resultar numa aprendizagem comum e 

entendimento claro de como proceder, sendo para isso inevitável que exista uma 

comunicação aberta de ambas as partes, como é possível constatar no Reino Unido, entre 

as entidades e a autoridade tributária. Muitas das vezes, um simples telefonema por parte 

da autoridade tributária resolveria o tema em causa evitando processos longos e 

burocráticos. Esta atitude também ajuda a que se crie uma relação de confiança. 

 

Em grande parte das situações, os gestores têm o apoio de consultoras para um completo 

apoio e redução de custos que teriam com uma estrutura própria, adicionando a isso a 

experiência e competência acumulada com outros clientes em vários países como também 

o conhecimento adquirido nas interações com as autoridades tributárias. 

 

Quando avaliamos a questão num aspeto micro, verificamos que o problema se coloca não 

só no gerente/diretor do topo da hierarquia, mas também ao nível de departamentos, 

subsidiárias, ou centros de impacto, pois qualquer alteração de preços entre estes pontos, 

influencia os resultados individuais e respetivos desempenhos. Tudo isto pode gerar 

problemas de avaliação e comparação (Aranoff, 1995). Os diretores que não 

compreenderem a temática dos preços de transferência poderão originar erros na 

estipulação dos preços dos produtos, análises de desempenho e até mesmo na 

segmentação do cliente. Para um diretor da sede a analisar a demonstração de resultados 

consolidada, não vai ver ter noção do impacto dos preços de transferência praticados, pois 

as transações intragrupo são anuladas aquando a consolidação. Apenas nas 
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demonstrações de resultados por subsidiária é que se sentirá o impacto de qualquer política 

de preços de transferência. Para uma visão segmentada do negócio, ao nível do preço de 

transferência, é necessária a construção de ferramentas de projeção que permitam 

englobar todas as variáveis do negócio e aplicar vários cenários de preços de transferência 

e respetivos impactos no resultado pós impostos.  

 

No caso da indústria, a política de preços de transferência pode condicionar a 

gerência/diretores na produção quanto à valorização do produto acabado como quando é 

necessário decidir relativamente a investimentos ou desinvestimentos num determinado 

segmento. 

 

Mas este tema só se agrava se a entidade apostar na descentralização da decisão. Caso 

não aconteça, a probabilidade de afastamento da estratégia definida é muito baixa. Quando 

se fala de decisão, a mesma engloba tudo desde as decisões de compra até à definição do 

preço ao cliente final (Holmstrom e Tirole, 1991). O desenho de incentivos relacionados 

com o desempenho é outro dos tópicos abordados por Holmstrom e Tirole, pois tendo em 

consideração o impacto dos preços de transferência, os incentivos têm de ser à prova dos 

impactos gerados pelos Preços de transferência. Logo aqui é possível ver que caso não 

houvesse a necessidade de uma determinação específica de preços de transferência, muito 

tempo e dinheiro se pouparia neste processo complexo.  

 

No processo de compra, podemos estar perante três formas de liberdade de interação. Tipo 

A, onde os diretores descentralizados têm a autoridade e possibilidade de usar o mercado 

não relacionado para adquirir produtos, os mesmos têm acesso a um comparável de 

mercado, mesmo que decidam não optar por ele. O Tipo B, onde os gestores/diretores 

locais não detêm o poder decisão e apenas têm de aceitar o preço definido na sede do 

grupo multinacional e o tipo C onde apesar do gestor/diretor da subsidiária ter a capacidade 

de decisão não existe produto no mercado não relacionado. 

 

Na capacidade de decisão tipo A, o próprio mercado serve de entidade controladora sempre 

que o gestor/diretor opte pelo produto de uma entidade não relacionada. Caso perante um 

produto com o preço mais baixo no mercado externo, o gestor/diretor opte pelo produto 

fornecido por uma entidade relacionada, a escolha terá de ser documentada e justificada, 
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não podendo o preço ser o único fator diferenciador, pois é controlado internamente. Outras 

características também podem ser consideradas, tais como a qualidade ou desempenho, 

principalmente se o produto já tiver sido adquirido no passado e exista um histórico 

comparável. Outra situação que se pode observar nas multinacionais é a preferência por 

produtos internos quando os mesmos agregam um incentivo adicional, que pode ser 

motivado por questões de produção (em excesso ou escassez) ou por motivos de prazos 

de validade (quando aplicável), que quando aplicado a grandes quantidades, podemos 

estar perante vários milhões de poupança, em termos consolidado. 

 

Com o tipo de decisão B, o gestor/diretor simplesmente reconhece os preços indicados pela 

sede e gere o negócio tendo em consideração a estrutura de suporte e venda, enquanto no 

tipo de decisão A, o gestor/diretor tem de ter em consideração desde o processo de compra 

até ao processo de venda (incluindo qualquer fase do pós-venda). Neste caso, os custos 

da operação não são apenas o do preço de transferência, mas todo o custo organizacional 

necessário para determinar e coordenar a implementação desse preço de transferência e 

respetivas retificações. Este tipo de centralização da decisão é construído também para 

permitir um maior poder na negociação, pois se for centralizada estaremos a falar de uma 

maior economia de escala (Colombo e Delmastro, 2008). 

 

Com a decisão tipo C, é uma situação hibrida que se assemelha na teoria ao tipo de decisão 

A mas prática é igual à decisão tipo B, podendo alterar com um novo fornecedor alternativo 

no mercado não relacionado, ou até mesmo com a alteração da necessidade do tipo de 

produto. Estas três situações são aplicáveis a qualquer produto, serviço ou direito 

transacionado entre empresas. 

 

Estes esquemas organizacionais centralizados ou descentralizados podem ser aplicados 

de forma diferenciada consoante o país, sector e estrutura, pois podem também coexistir 

na mesma subsidiária, quando há essa necessidade híbrida.  

 

Não esquecendo que um maior grau de orientação para o mercado externo significa um 

grau inferior de especialização, pois um gerente/diretor que investe tempo e recursos na 

procura de parceiros comerciais alternativos, também terá de ser tido em conta. 
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Dependendo dos resultados, os incentivos gerados terão um impacto maior ou menor na 

decisão do gerente/diretor. 

 

Em geral, os incentivos devem depender separadamente da receita e do custo no entanto, 

isso seria impossível se o custo e a receita não pudessem ser analisados separadamente, 

tal como acontece em várias operações de entidades, principalmente quanto a entidade 

também efetuar operações que não estejam relacionas com a transação que estaria a ser 

analisada para efeitos de preços de transferência (Merchant, 1985).  

 

Um incentivo do preço poderia, ao utilizar o processo de negociação, atribuir incentivos não 

lineares, bem como incentivos que separariam a receita e o custo. O problema ocorre 

quando as entidades combinam um preço de transferência diferente do realmente utilizado, 

resultando nos esquemas de incentivos ineficazes.  

 

A decisão no âmbito dos preços de transferência de entidades multinacionais é 

particularmente desafiante porque os objetivos da estrutura e os objetivos fiscais podem 

estar relacionados provocando assim conflitos, tal como é demostrado pelo estudo da 

Universidade de Mannheim (Baersch, Heckemeyer e Olbert, 2018), sobre a relação dos 

preços de transferência e as decisões no âmbito fiscal. O estudo também refere que se os 

gerentes/diretores se concentrarem na otimização fiscal com base nos preços de 

transferência, podem ser afetados negativamente no que diz respeito ao desempenho 

financeiro das respetivas subsidiárias ou até mesmo dos departamentos dentro dessas 

subsidiárias. A solução para estes casos seria apenas a definição dos critérios de avaliação 

dependentes de vendas, retenção de funcionários, qualidade e outros indicadores não 

relacionados com preços de transferência. Quando assim se procede, e é retirado o impacto 

dos preços de transferência no processo de decisão, poderemos ver um aumento do tempo 

dos gestores/diretores nos outros fatores que cada vez mais se encontram menosprezados 

e subvalorizados: 

 

 Qualidade do serviço prestado ao cliente 

 Qualidade do serviço prestado ao funcionário interno 

 Nível de retenção de colaboradores 
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 Formação e desenvolvimento profissional 

 Pesquisa de novos fornecedores ou melhoria das políticas de contratação 

 Comunicação interna e externa 

 Investimento e inovação 

 

No entanto a redução da taxa efetiva de imposto é uma prioridade, principalmente porque 

aumenta a liquidez do grupo. Quando bem coordenada com as restantes subsidiárias, o 

ganho é significativo, o que faz com que o investimento em departamentos de preços de 

transferência seja uma necessidade básica e merecedora, quase como uma unidade de 

lucro. 

 

Desta forma a maioria das empresas concentra a autoridade da tomada de decisão no 

departamento fiscal por forma a conseguir uma otimização tributária analisando os preços 

de transferência. Esta alteração dos preços de transferência acaba por originar um duplo 

registo atribuindo aos gerentes/diretores mais informação e assim mais capacidade de 

decisão, considerando que os mesmos estão centralizados, podendo assim aplicar as 

decisões à entidade como um todo (Graham, Harvey e Puri, 2015). Tal com referido, para 

isto tem de existir um plano de testes, para que se consiga identificar o resultado ótimo e o 

respetivo preço de transferência apropriado e que não revele demasiado a estratégia de 

transferência de lucros, i.e. em que a subsidiária apresenta lucros por forma a ter uma 

tributação mínima. Mesmo considerando as auditorias, as mesmas são realizadas tendo 

como base os contratos existentes, feitos para este efeito, e apresentando os argumentos 

necessários para a aplicação dos mesmos sem apresentarem quaisquer dúvidas ou 

argumentos que possam ser contestados. 

 

Em muitas situações a contabilidade analítica é usada para acompanhar e planear os 

preços de transferência, mas será sempre difícil contrabalançar os objetivos de otimização 

fiscal e os objetivos de controlo de gestão, pois a existência desta dualidade origina uma 

contabilidade paralela inicial e previsional (de orçamento) para que seja possível ajustar os 

preços de transferência antes que os mesmos ocorram. Quando estes já ocorreram, e é 

necessário ajustar os mesmos, o processo pode ser feito com mecanismos de ajuste (notas 

de crédito, faturação, ajustes de preços unitários, criação de novos serviços intragrupo), 
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antes que o ano fiscal termine. Mais uma vez, esta situação acresce complexidade e 

burocracia ao processo de decisão, ocupando recursos e distorcendo realidades das 

dinâmicas económicas de cada país ou entidade. 

 

A quase totalidade dos departamentos de preços de transferência existe apenas no sector 

privado, pois no sector do estado, o único local onde existem é na própria autoridade 

tributária (“quando existem). Consoante a dimensão da empresa a função deste 

departamento pode ser externa, no caso de empresas de média dimensão, sendo possível 

em empresas de grande dimensão, que existam apenas internamente ou em ambiente 

misto, isto é, um departamento interno que depois será assessorado por uma empresa 

externa. 

 

Uma das características mais interessantes deste tema é o facto de recorrer a sinergias de 

profissionais em áreas distintas como se representa na Figura 8. 

 

Figura 8: Sinergias nos Preços de Transferência 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variedade de especialistas tem como objetivo fornecer à gestão os cenários completos 

resultantes desta temática (Eden, 2011). Quer seja pela especificidade de normas em cada 
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país dominada por especialistas em direito, como pelo impacto na contabilidade de 

qualquer alteração, ou reflexos económicos das alterações de preços. Para não falar das 

diferentes decisões e respetivas consequências. Esta diversidade quando externalizada, 

acresce aos serviços das consultoras, escritórios de advogados, empresas de contabilidade 

e gabinetes de estudos. 

 

Tal como Graham (2015) referiu, são as subsidiárias que se expõem a este risco, pois são 

as mesmas que transferem o lucro a tributar para as empresas Holdings, prejudicando os 

países onde essas subsidiárias se localizam. Nesse estudo Graham (2015) concluiu que 

de forma consistente, os resultados sugerem que tal centralização está associada a uma 

probabilidade de 9% maior de ajustes de preços de transferência causados por disputas 

com a autoridade tributária, resultando em impostos mais elevados. Esse resultado é 

economicamente significativo, pois a probabilidade de ajustes de preços de transferência 

aumenta em 64%, dada uma probabilidade incondicional de ajustes de preços de 14%. Mas 

o interessante é que também se concluiu que as empresas com planos para a redução de 

impostos bem-sucedidos não têm mais disputas em auditorias fiscais (relativas a preços de 

transferência) quando o departamento tributário tem a capacidade de decisão central sobre 

preços de transferência, indicando que os departamentos fiscais nessas empresas são 

mais eficientes. Nesse contexto, as incompatibilidades são menores se os gestores 

apostarem na troca de informações regular entre as entidades e a autoridade tributária e 

desta forma aumentar a transparência das ações (Gallemore e Labro, 2015), o que solidifica 

a relação entre as partes. 

 

Em todo o caso existe uma clara aceitação que o aumento de regulamentação em Preços 

de Transferência não aumenta o lucro tributável, apenas aumentando os encargos com o 

processo relacionado com as obrigações declarativas resultantes dessa regulamentação. 

 

Desta forma os vários estilos de gestão estão a tornar-se cada vez mais uniformizados, não 

só pela harmonização de práticas, mas pela incorporação do comércio eletrónico, quase 

indispensável para a evolução e crescimento do modelo de negócio. Com o modelo de 

negócio eletrónico, quase observamos uma aproximação da cultura local à cultura da 

empresa e não o contrário. Apesar das diferenças nos tipos de gestão, a necessidade de 

compreensão e coordenação dos preços de transferência, leva à criação de departamentos 
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exclusivamente para abordar a temática e analisar/documentar todos os passos a ter em 

conta, quer no país da subsidiária, quer no país da sede da multinacional. 

 

6.3.1 O Modelo custo-volume-resultados num contexto de Preços de 

Transferência e a tomada de decisão 

 

Este ponto permite desenvolver a relação do modelo Custo-Volume-Resultado num 

contexto de preços de transferência e a respetiva contribuição para a margem contributiva 

da operação ou transação. 

 

O modelo Custo-Volume-Resultado é apresentado no seu contexto de análise no âmbito 

dos preços de transferência e de apoio à decisão. Com este objetivo em mente, a 

caracterização do modelo identificando e dos seus pressupostos, das suas vertentes e 

limitações de aplicação. 

 

Também é importante testar este modelo num contexto de incerteza e para tal serão 

definidos conceitos como: risco operacional, risco financeiro, rendibilidade assim como 

diversos indicadores associados. 

 

Reconhecendo limitações no modelo são apresentados neste capítulo os fatores relevantes 

aquando da análise para a tomada de decisão e uma abordagem da mesma em contexto 

de incerteza, recorrendo à aplicação da teoria da distribuição estatística normal. 

 

O Modelo do Custo-Volume-Resultado (CVR), internacionalmente conhecido como Cost-

Volume-Profit, “é um método sistemático de análise das relações entre alterações do nível 

de atividade e alterações no total de proveitos, despesas e lucro” (Drury, 2000, p. 235). 

 

Segundo Drury (2000, p. 235), “os custos devem ser considerados de diferentes formas, 

conforme se apliquem ao apoio de decisão ou ao controlo de custos”. Neste 

enquadramento, o CVR vem dar apoio à decisão, com a apresentação de diversos 

indicadores, de análise estática e dinâmica, e respetiva análise. 

 



 

157 
 

O modelo CVR aplica-se de forma especial no plano de curto prazo, pois dedica-se 

especialmente à análise da variação do volume de vendas, em condição ceteris paribus. 

Questões como: “ Quantas unidades produzir?”; “Quantas pessoas contratar?”; “O preço 

de venda deve ser alterado?”, podem ser respondidas através da análise deste modelo.  

 

Numa perspetiva de médio e longo prazo, os custos fixos alteram-se, e há necessidade de 

equacionar as alternativas de alteração dos preços de venda, alteração de produtos e seu 

mix, e outros (Drury, 2000). Assim, neste enquadramento, a aplicabilidade do modelo CVR 

é muito limitada. 

 

Na verdade, mesmo em contexto de curto prazo, a função de custos fixos não é 

completamente linear, tal como o modelo CVR assume. Considerando um intervalo 

significativo de quantidades vendidas, a referida função assume a seguinte expressão 

gráfica (Gráfico 9): 

 

Gráfico 9: Custos Fixos em análise de intervalo alargado de volume 

Fonte: Drury (2000, p. 240) 

 

O intervalo relevante, assumido pelo modelo CVR, será entre Q2 e Q3, cujos volumes 

representarão o intervalo mais adequado ao estudo da realidade da empresa, tendo em 

conta as suas perspetivas de curto prazo. Assim, para efeitos de análise, os custos fixos 

são considerados constantes no valor de C* para toda análise. Qualquer quantidade acima 

do nível de Q3 será considerada excessiva e irrealista no contexto referido. E o mesmo se 

aplica para quantidades inferiores a Q2. 

Custo 

Quantidades Q1 Q2 Q3 

C* 

Intervalo relevante 



158 
 

Esta situação também será aplicável à análise das vendas e dos custos unitários que, 

segundo Horngren (1982), podem variar. Os preços de venda unitários não serão 

constantes para qualquer volume de vendas e, desta forma, a função das vendas deixará 

de ser linear. 

 

Quer Drury (2000), quer Horngren (1982), indicam que a abordagem do CVR, pressupondo 

a linearidade das funções das referidas anteriormente, representa a perspetiva do 

contabilista. E que a representação das referidas de forma não linear é a aplicada na 

perspetiva do economista. 

 

Assim, comparamos, graficamente, as perspetivas acima referidas: 

 

Gráfico 10: Vendas e Custos - Diferentes Perspetivas (Drury, 2000, p. 240) 

Fonte: Drury (2000, p. 240) 

 

Recorrendo ao Gráfico 10, constata-se que no intervalo relevante não há diferença entre os 

custos totais na perspetiva do contabilista e na perspetiva do economista. 

 

Assim, reconhecendo alguma limitação no pressuposto da linearidade assumida pelo 

modelo do CVR, essa poderá não ser reconhecida para efeitos de análise de curto prazo. 

Contudo, o decisor não deverá negligenciar por completo esta realidade, como se poderá 

verificar mais à frente. 

>
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O modelo CVR permite às empresas tomar decisões, analisando o preço de venda, os 

custos fixos e variáveis, otimizando os seus recursos para atingir determinados resultados. 

 

Para aplicar o modelo CVR, vários pressupostos são assumidos: 

 

 os custos e os proveitos totais podem ser calculados de uma forma linear e real; 

 todos os custos podem ser divididos entre variáveis e fixos; 

 os custos variáveis são diretamente proporcionais ao nível de produção, isto é, os 

custos unitários variáveis médios são constantes; 

 os custos fixos mantêm, no seu total, o mesmo valor; 

 todas as restantes variáveis de produção não sofrem alterações; 

 o volume é o único fator que afeta o lucro; 

 os preços unitários de venda são constantes; 

 a produção e a eficiência da estrutura permanecem imutáveis; 

 a atividade da empresa baseia-se num só produto/serviço ou num mix de produtos 

constante; 

 a análise do modelo só é aplicável no intervalo relevante; 

 a análise do modelo só é aplicável no curto prazo; 

 toda a produção é vendida, isto é, a quantidade produzida é igual à quantidade 

vendida. 

 

As limitações mais comuns ao modelo prendem-se com a simplificação através da 

utilização da função linear, assumida tanto para os custos como para as vendas: 

 

 Independentemente do volume produzido, os custos fixos não variam. As despesas 

são assumidas como constantes ao longo de todo modelo, no entanto, durante a 

análise in loco, as empresas guiam-se pela experiência adquirida, sabendo, à 

partida, que a análise se enquadrará no intervalo relevante. 

 

 Os custos variáveis são analisados sob uma perspetiva contabilística, em vez de 

económica – assume-se que o custo variável unitário não é afetado pela variação 

do nível de produção ou venda, isto é, a função do custo variável é sempre assumida 
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como linear. A perspetiva económica, não-linear e dependente do volume de vendas 

é mais correta, no entanto, devido à análise custo-benefício da sua aplicação, 

muitas vezes não é utilizada nas empresas. A perspetiva contabilística, não deve 

ser aplicada a situações de prejuízo e os gestores devem ter tal facto em conta ao 

aplicar o modelo e decidir com base neste. 

 

O ponto crítico das vendas (break-even point) também é conhecido como ponto morto 

económico ou ponto de equilibro. Este é o nível de vendas, ou de atividade, para o qual a 

empresa, ou secção, cobre exatamente a totalidade dos seus custos totais (variáveis e 

fixos). 

 

Considerando que R = Q x pv – Q x cv – Kf, onde: 

 R é o Resultado; 

 Q x pv representa os proveitos (as quantidades vendidas multiplicadas pelo preço 

de venda unitário); 

 Q x cv apura os custos variáveis totais (as quantidades vendidas multiplicadas pelo 

custo variável unitário); 

 Kf representa o valor dos custos fixos; 

Então o ponto crítico das vendas obtêm-se quando R=0. 

 

Assim, o ponto crítico poderá ser calculado em: 

 

 Volume: apresentação das quantidades a vender (Q’); 

o Colocando Q em evidência na função apresentada no parágrafo anterior, 

temos 𝑄’(𝑝𝑣– 𝑐𝑣) − 𝐾𝑓 = 0, 

o Assim, o ponto de equilíbrio em quantidades será obtido pela seguinte 

função: 

 

 

Kf

(pv - cv)
Q'  =
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 Valor: indicação do valor de vendas a realizar (V’); 

o Multiplicando pv por ambos os membros da equação de Q’, temos: 

 

 

 Dias: considerando que as vendas são uniformes ao longo do tempo, apura-se o 

número de dias necessários para obter o volume/valor de vendas do ponto crítico 

de vendas. 

 

O Gráfico 11 representa graficamente o ponto crítico (PC) de uma empresa, para um 

volume de vendas Q’ e um preço P’. Com vendas inferiores a Q’, as vendas são inferiores 

aos custos totais e a empresa tem prejuízo. Mas se as vendas excederem Q´, a situação 

inverte-se e apresentará lucros. Assim podemos dizer que a empresa, no ponto crítico, está 

em “break-even”. 

 

Gráfico 11: O ponto de equilíbrio das vendas 

Fonte: Adaptação de Drury (2000) 
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Por fim, o Ponto Morto Financeiro apresentará o nível de vendas em que, o resultado é 

negativo, mas os meios financeiros utilizados totalizam zero. Ou seja, neste ponto, o 

prejuízo da empresa será igual ao somatório das amortizações e outros custos 

desembolsáveis: 

 

 

 

O apuramento do ponto crítico das vendas, apresentado anteriormente, representa uma 

análise estática do modelo CVR. Contudo, este modelo permite estimar resultados, em 

cenários com diferenças significativas, considerando que os resultados são uma função das 

vendas diferenciais ao ponto crítico. 

 

Perante a variação do volume de vendas, vamos identificar a margem de contribuição por 

cada unidade suplementar vendida. Assim, teremos uma “margem de vendas variável” igual 

a pv-cv. Estabelecendo a relação entre este indicador e o preço de venda, temos a seguinte 

função da margem de contribuição (Mrg Contribuição): 

 

 

 

Considerando o exposto e que o volume de vendas no ponto crítico cobre a totalidade dos 

custos respetivos, nomeadamente os fixos, então poder-se-á estimar os resultados com a 

seguinte função: 

 

Resultados estimados = (V – V’) x Mrg Contribuição % 

 

Ainda ao nível de análise dinâmica, o modelo CVR permite-nos identificar, mensurar e 

analisar o risco, numa perspetiva de curto prazo. 

 

cv

pv

Ponto morto financeiro =
Kf - Amort.

(1 - )

cv

pv
1 - Mrg Contribuição % = ( ) x 100
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O risco define-se como sendo a determinação do grau de incerteza de uma ocorrência 

futura de resultado desconhecido. O risco é exógeno aos gestores, sendo estes 

influenciados, nomeadamente, pela variabilidade dos cash flows e pela alavanca financeira. 

Segundo Knight (1921), o risco é diferente da incerteza, na medida em que é possível 

atribuir probabilidades ao risco, sendo através destas que as decisões são tomadas. 

 

Concretamente, “O risco pode ser definido como possibilidade de perda. Quanto maior a 

possibilidade de perda maior o risco.” (Neves 2006, p. 148). 

 

O risco total é composto pelo risco de mercado, ou empresarial, e pelo risco específico. O 

risco específico é inerente ao setor de atividade das empresas, não é remunerado pelo 

mercado e, muitas vezes é facilmente despistável. O risco de mercado é medido pelo risco 

operacional (ou económico, ou de negócio) e financeiro. 

 

O risco operacional está associado à atividade da empresa no mercado, podendo este ser 

decomposto em risco tecnológico e risco comercial. Como veremos adiante, é tanto maior 

quanto maior for a estrutura de custos fixos da empresa. 

 

O risco financeiro pode ser apurado com base nas seguintes perspetivas: 

 A solvabilidade a médio/longo prazo – analisa o nível de liquidez do ativo; 

 A tesouraria de curto prazo – analisa a tesouraria líquida. Esta apresentará o 

equilíbrio financeiro, entre o fundo de maneiro (capitais permanentes – ativo fixo) e 

as necessidades de fundo de maneiro (necessidades cíclicas – recursos 

cíclicos)(Neves, 2006); 

 A cobertura dos custos financeiros de financiamento pelos resultados operacionais 

– está associada à estrutura financeira de cada empresa e é proporcional ao seu 

endividamento. Sempre que a empresa aumenta o endividamento, eleva o risco de 

obtenção de resultados satisfatórios. 
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O endividamento provoca um crescimento do risco de capacidade de resposta da empresa 

aos encargos inerentes, que, no limite, aumentam o risco de falência. Neste sentido, as 

decisões dos gestores devem ter sempre em consideração a rendibilidade e o risco, sendo 

a estrutura de capital ponderada entre a totalidade do capital próprio e a totalidade do capital 

alheio. 

 

Pela deterioração dos indicadores das diferentes perspetivas, o risco financeiro aumenta e, 

consequentemente, os acionistas aumentam a taxa de rendibilidade exigida, isto é, o 

retorno esperado do capital investido aumenta. 

 

A gestão da empresa pode encarar o risco de várias formas, tal como representado no 

Gráfico 12: 

 

Gráfico 12: Formas da gestão encarar o risco 

Fonte: Adaptação de Drury (2000) 

 

 

No Gráfico 12 podemos verificar que a gestão da empresa, ou os seus acionistas, com 

aversão ao risco tendem a exigir maior rendibilidade com a verificação do incremento do 

risco. Por outro lado, reconhece-se a existência de empresas que, perante o aumento de 

risco, estão dispostas a prescindir de rendibilidade, estando esta representada 

graficamente pela curva “jogo”. Por último, existem empresas que são indiferentes ao risco 

e mantêm o nível de exigência de rendibilidade. 
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Tal como constatado nas características, pressupostos e limitações referidas 

anteriormente, os gestores devem ter em conta determinados fatores aquando da análise 

do modelo CVR e das decisões tomadas sobre este. 

Em qualquer processo de tomada de decisão é imperativo que o decisor saiba distinguir 

quais os custos relevantes (a serem considerados) dos custos irrelevantes (a serem 

ignorados). Tal distinção irá limitar os fatores de análise e, consequentemente facilitá-la. 

Genericamente, afirma-se que os custos relevantes são os que perante as diversas 

alternativas são diferentes enquanto os custos passados são considerados irrelevantes. 

Os custos irrelevantes para a tomada de decisão são os custos passados, por não 

influenciarem as alternativas a considerar, assim como, os custos futuros, que em todas as 

alternativas em análise, não difiram entre elas. 

Nem todos os custos registados contabilisticamente são custos relevantes. Só são custos 

relevantes aqueles que difiram consoante as alternativas. Além dos possíveis custos 

mensurados pela contabilidade, os custos de oportunidade também são custos relevantes 

para a decisão. 

Como exemplo, podemos tomar a decisão de aumentar ou não a produção de determinado 

bem. Esta decisão implica: aumentar o investimento em máquinas de produção, tendo estes 

preços de custo diferentes, consoante a capacidade máxima que se queira atingir; no 

entanto, independentemente da quantidade a produzir, o quadro de pessoal mantém-se, 

não se prevendo o aumento do número de horas necessário. 

Pelo exemplo acima temos que o custo do investimento é um custo relevante enquanto o 

custo de pessoal é irrelevante pois não varia perante diferentes alternativas. 

Se a melhor alternativa estimasse uma rendibilidade de 10% e o custo de oportunidade de 

capital exigido pelos acionistas fosse de 12%, então a opção seria não investir. 

Extrapolando o modelo acima, podemos afirmar que o processo de tomada de decisão 

perante alternativas baseia-se na análise diferencial dos fatores relevantes para a tomada 

de decisão: 
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 custos diferenciais: diferença entre os custos estimados resultantes das diversas 

alternativas; 

 proveitos diferenciais: diferença entre os proveitos estimados resultantes das 

diversas alternativas; 

 resultados diferenciais: diferença entre a variação de custos e a variação de 

proveitos das diversas alternativas em análise; 

 custo marginal: corresponde ao acréscimo dos custos totais de produção quando se 

aumenta uma unidade da quantidade produzida. 

 

 

 

Algebricamente, o custo diferencial médio é calculado como se segue: 

 

 

Apesar de um dos pressupostos do modelo CVR considerar os custos fixos constantes, no 

processo de tomada de decisão perante diversas alternativas, esses podem variar. Assim, 

tanto os custos variáveis como os custos fixos deverão ser considerados na análise 

diferencial do processo de tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ Custos

 ∆ Quantidade
CDM =
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6.3.2 O Modelo Custo-Volume-Resultado em condições de incerteza 

 

De forma a proceder-se à construção e análise de modelos adaptáveis à realidade, há a 

necessidade de poder incluir variáveis que possam assumir um comportamento aleatório 

introduzindo, deste modo, o fator de incerteza no modelo. 

 

A maioria das variáveis incluídas no cálculo do ponto de equilíbrio está sujeita a uma vasta 

gama de resultados possíveis devido às inúmeras hipóteses de variação. Algumas dessas 

variáveis são: 

 

 o preço de venda unitário; 

 o custo variável por unidade; 

 o custo fixo total; 

 O volume de vendas esperado por produto. 

 

A metodologia que permite introduzir a incerteza e o risco na análise do modelo CVR e do 

ponto crítico é a aplicação da teoria da distribuição estatística normal. 

 

Nesta análise do ponto de equilíbrio não determinístico, uma ou várias variáveis podem ser 

tratadas como variáveis aleatórias. Para cada variável aleatória há a possibilidade de se 

estimar a distribuição probabilística que indica a probabilidade que ela possui, para os 

diversos valores possíveis. 

 

Para a aplicação do modelo probabilístico é necessária uma série histórica, composta por 

medidas de tendência central e dispersão, respetivamente a média dos dados e o desvio-

padrão (σ). O desvio padrão mede a dispersão das observações individuais em relação à 

sua média. Quanto maior o desvio padrão, maior é o risco do resultado. 

 

A atribuição de probabilidades permite não só avaliar o payoff como também o risco que 

lhe está associado. 
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Para se calcular a probabilidade de determinado acontecimento (lucro ou prejuízo) ocorrer, 

devemos utilizar o número de desvios padrão em relação à média, de onde se obtém:  

 

Nº de desvios padrão= 
X - µ 

σ 

 

Do resultado obtido, procede-se à consulta da distribuição normal, na qual se pode concluir 

sobre qual a probabilidade de ocorrência de prejuízo ou lucro. 

 

Gráfico 13: A distribuição probabilística normal 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Por exemplo: 

Analisando o Gráfico 13, temos que o desvio padrão em relação à média é de X. Podemos 

concluir que, a probabilidade de ocorrência de prejuízo é de 15% e a de ocorrência de lucro 

é de 85 %. 

 

Probabilidade  
de ocorrência 

Valores + X -X Média 

> 
15% 85% 

< 
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Pode acontecer em algumas situações que não seja possível a aplicação de probabilidades. 

Quando o gestor se depara com esta situação outros critérios para a tomada de decisão 

poderão ser tomados em consideração, tais como: 

 

- Maximin: o gestor assume que o pior cenário irá ocorrer, decidindo sempre pela 

opção que apresente os resultados superiores; 

- Maximax: em oposição ao critério anterior, o gestor assume que o melhor cenário 

irá ocorrer se, escolher a alternativa que apresenta resultados mais elevados. 

- Matriz do arrependimento: neste critério o decisor optará pela alternativa que 

minimiza o valor do arrependimento. 

 

Inúmeras decisões de gestão exigem uma análise cuidadosa do comportamento dos custos 

e dos resultados em função dos volumes de vendas esperados. 

 

No curto prazo, grande parte dos custos e dos preços podem ser determinados e 

monitorizados. A principal incerteza reside nas quantidades dos produtos a vender. 

 

De acordo com o modelo Custo-Volume-Resultado, a rendibilidade a curto prazo de um 

produto, ou linha (mix) de produtos, será sensível às variações nas vendas e, 

consequentemente, na variação da rendibilidade da empresa. 

 

No entanto, existem diversas limitações à aplicação do modelo. Entre as quais salientamos 

a utilização da linearidade das funções de vendas e custos totais, demasiado simplista 

atendendo à complexidade das situações reais. E, desta forma, a análise só é aplicável no 

intervalo relevante. 

 

Também é importante destacar que a análise do modelo Custo-Volume-Resultado tem sido 

utilizada, tradicionalmente, para situações de um único produto ou mix de produtos 

constantes, pelo que a sua aplicação à realidade empresarial tem sido de difícil adaptação. 
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Na verdade, a empresa deverá diversificar os seus investimentos, gerando mais transações 

para classificar onde algumas (ou todas) devem ser incluídas no suporte no âmbito dos 

preços de transferência. Desta forma, em condições desfavoráveis, se a empresa dispuser 

de uma variedade de produtos/ serviços, poderá minimizar o risco. 

 

Como vantagem é destacável o fácil entendimento da informação produzida, facilitando a 

compreensão e análise dos decisores. 

 

Num contexto de incerteza, e considerando os riscos operacionais e financeiros, a análise 

do modelo Custo-Volume-Resultado deverá recorrer à aplicação da distribuição estatística 

normal. Desta forma apresentará os resultados possíveis perante probabilidades diferentes 

de ocorrência. 

 

Através desta apresentação, o gestor estará habilitado a tomar decisões, consciente do 

grau de risco e incerteza.  

 

6.3.3 Alianças e redes estratégicas  

 

A importância das alianças e redes estratégicas num mercado cada vez mais competitivo é 

de uma relevância atroz e diferenciadora. A estratégia de uma empresa tem como objetivo 

assegurar a sua perpetuidade e respetiva criação de valor. 

 

A estratégia define a identidade e os objetivos da empresa, não perdendo o seu fio condutor 

e o processo de planeamento estratégico deve ser contínuo, no entanto, revisões tornam-

se cada vez mais frequentes em função do ambiente macroeconómico. Vivemos numa era 

de grande desenvolvimento tecnológico, onde as mudanças surgem continuada e 

aceleradamente, e as empresas, nomeadamente, as pertencentes ao sector das 

tecnologias de informação, como é o caso em estudo, têm constantemente que redefinir e 

adaptar as suas estratégias de forma a tornarem-se sustentadamente competitivas. 

 

Atualmente, as empresas cada vez mais focam-se naquilo que realmente é a sua 

“especialidade” (core business), concentrando as suas atividades e criando valor para si e 
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para os seus clientes. Não obstante, as empresas têm necessidade de criar redes de 

relacionamentos entre si, ou seja, de criarem alianças e redes estratégicas de modo a 

complementarem as suas competências, tornando-se deste modo, mais competitivas e 

criando ainda mais valor para os stakeholders. 

 

A gestão estratégica tem origem na década de 1950, tendo sido muito popular entre 1960 

a 1970. No decorrer desta época acreditava-se que a gestão estratégica era a solução para 

todos os problemas. 

 

Mas o que é a estratégia? Existem imensas definições de estratégia, todas elas válidas 

certamente. Em todas as épocas da história, a estratégia é e sempre foi necessária, porque 

o Homem estabelece objetivos e a estratégia é o instrumento que ajuda à realização desses 

objetivos. A estratégia é o caminho, a rota desejável e desejada. Assim sendo, a estratégia 

só pode ser uma. 

A estratégia explica a razão daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Esta tem como 

objetivo o âmbito dos produtos, dos clientes e dos mercados futuros. A estratégia por si só 

diz muito pouco. Devemos ter presente nas nossas organizações que o que deve existir, 

de acordo com Cordeiro (2005), é um processo de raciocínio estratégico, processo este que 

consiste nas organizações pensarem primeiro e agirem depois, mas estrategicamente. 

 

O raciocínio estratégico é o processo mediante o qual o gestor utiliza para formular, 

articular, comunicar e implementar a visão da organização, transformando-a numa 

estratégia clara, concisa e explícita. 

 

Este sistema é o modelo de pensamento que é comum ao gestor empresarial e aos demais 

dirigentes-chave, permitindo-lhes uma linguagem e uma metodologia comuns para, em 

conjunto e consensualmente, articularem de forma simples a visão da organização e o perfil 

que pretendem para a organização. E, posteriormente, estar em condições de implementar 

ações e políticas que refletem essa estratégia. 

 

O perfil de uma empresa é determinado pela natureza dos seus produtos e/ou serviços. A 

empresa deverá determinar, em antecipação, que produtos, clientes e mercados 
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prosseguirão e não prosseguirão. No âmbito da estratégia da empresa, é sobre o perfil da 

organização que recairão todas as decisões. 

 

Com o perfil desenvolvido e “interiorizado” pelos dirigentes e quadros chave da empresa, 

começa-se a gerir estrategicamente uma organização. 

 

Outro conceito importante do raciocínio estratégico é o da força condutora ou coração 

estratégico de uma organização. A força condutora é o elemento determinante de quais as 

oportunidades que a organização prosseguirá e quais evitará, é o elemento do negócio que 

o conduz. 

 

Nas empresas existe uma só força condutora, que é crítica para o sucesso da organização. 

Os elementos da força condutora poderão ser:  

 - conceito de produto e ou serviço; 

 - tipo de mercado; 

 - classe de utilizador; 

 - aptidão de produção; 

 - tecnologia; 

 - método de venda; 

 - método de distribuição; 

 - recursos naturais; 

 - dimensão. 

 

É fundamental que a gestão entenda, claramente, que o elemento do negócio deve conduzir 

a empresa no futuro, determinando o seu crescimento e perpetuidade. 

 

Com a passagem do tempo a estratégia de uma empresa pode reforçar-se ou enfraquecer. 

O que determina qual o caminho a seguir são as áreas de excelência que a empresa vai 

cultivando, ano após ano, e que lhe garantirão a vantagem sobre os concorrentes. As áreas 

de excelência são as aptidões e as capacidades descritíveis que uma empresa desenvolve 

com mais eficiência do que qualquer outra coisa que faz e, em particular, melhor do que os 
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seus concorrentes. É a excelência de uma empresa que lhe permitirá manter uma estratégia 

atuante e saudável. 

 

A gestão estratégica tem implicações ao nível de todas as áreas de uma empresa: 

- gestão geral; 

- marketing; 

- finanças/contabilidade; 

- produção e operações; 

- investigação e desenvolvimento; 

- sistemas de informação. 

 

De acordo com David (2003), o processo de gestão estratégica consiste em três etapas: 

- formulação da estratégia; 

- implementação da estratégia; 

- avaliação da estratégia. 

 

A formulação da estratégia caracteriza-se pelo seguinte: desenvolver os conceitos de visão 

e de missão da organização, identificar as ameaças e oportunidades, determinar os pontos 

fortes e fracos, estabelecer objetivos de longo prazo e selecionar a estratégia. 

 

As questões que se levantam são essencialmente: em que novos negócios entrar; que 

negócios abandonar; que recursos alocar; expandir operações ou diversificar; entrar em 

mercados internacionais; fazer uma joint-venture ou uma fusão. De extrema importância 

nesta etapa, é a definição de visão e missão da empresa. 

 

A visão deve responder à questão: “No que é que nos queremos tornar?”. E a missão deve 

responder à questão: “Qual é nosso negócio?” ou seja, é a declaração da “razão de ser” de 

uma organização. 

 

A implementação da estratégia requer o estabelecimento dos objetivos anuais, a 

implementação de políticas, a motivação dos colaboradores e a alocação de recursos. Esta 

etapa é a mais difícil, pois está diretamente relacionada com o fator humano, requer 
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disciplina pessoal, compromisso e “sacrifício”. O sucesso da implementação da estratégia 

exige uma capacidade excecional dos gestores para motivar os colaboradores, tratando-se 

mais de uma arte, do que uma ciência propriamente dita. 

 

Exige a mobilização de todos os colaboradores e gestores da organização. Cada 

divisão/departamento tem de saber responder a questões do tipo: ”O que é que temos que 

fazer para implementar a nossa parte na estratégia global da organização?”, ou “Como 

conseguir fazer melhor o nosso trabalho?” 

 

O desafio da implementação é conseguir que todos os envolvidos (gestores e 

colaboradores) estejam motivados e que trabalhem, com orgulho e entusiasmo, no sentido 

do alcançar os objetivos da organização. 

 

A avaliação da estratégia é a etapa final do processo de gestão estratégica. Devido a vários 

fatores, quer internos, quer externos, poderem alterar no tempo, trata-se de efetuar uma 

análise global, de modo avaliar as variáveis que estão na base da estratégia. Há que ter 

presente que o sucesso de hoje não é a garantia do sucesso de amanhã. Com esta etapa, 

pretende-se também medir o desempenho e tomar ações corretivas atempadamente. 

 

A gestão estratégica permite que a organização seja mais proativa do que reativa no que 

concerne ao seu futuro. São muitos os benefícios, tais como: 

 

- identificação de oportunidades; 

- visão objetiva de problemas de gestão; 

- minimização de condições e alterações adversas; 

- decisões para melhorar os objetivos; 

- alocação eficiente de tempo e recursos. 

 

A gestão estratégica conduz ao sucesso das organizações. 

 

Com a globalização dos mercados e o aumento da concorrência cada vez mais forte, as 

empresas sentem necessidade de desenvolver métodos e estratégias que lhes permita 

enfrentar as outras empresas do mesmo setor. Para isso, necessitam de efetuar parcerias 
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estratégicas - alianças e redes estratégicas - de forma a poderem expandir e desenvolver 

os seus negócios.  

 

Segundo Nunes (2019, p. 1), o conceito de aliança estratégica é o seguinte: 

Uma Aliança Estratégica é uma associação entre duas ou mais empresas 

que juntam recursos e know-how para desenvolver uma atividade específica, 

criar sinergias de grupo ou como opção estratégica de crescimento. Este tipo 

de associação pode ser utilizado para conquistar um novo mercado 

(geográfico ou sectorial), adquirir novas competências ou ganhar dimensão 

crítica. É, portanto, uma alternativa a outras formas de desenvolvimento 

como sejam as fusões e aquisições e o desenvolvimento orgânico. As 

Alianças Estratégicas são, geralmente, estabelecidas entre empresas 

concorrentes ou que produzem produtos ou serviços complementares. Os 

sectores de atividade onde têm tido particular relevância são os sectores das 

áreas tecnológicas. 

 

As redes estratégicas são estruturas complexas, que resultam de alianças estratégicas 

entre organizações. A característica principal de uma rede é a associação, cuja função 

principal é coordenar todas as relações entre os participantes de uma aliança, como por 

exemplo: gestão das próprias alianças estratégicas, coordenação tecnológica e 

financeira, definição e manutenção de uma estratégia da rede. 

O objetivo das redes estratégicas é proteger a competência principal da organização e 

evitar a dispersão dos recursos. 

A criação de uma aliança estratégica tem quatro fases principais: identificação, avaliação, 

negociação e implementação que, por sua vez, podem dividir-se nas oito fases seguintes 

(Figura 9): 
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Figura 9: Fases de criação de alianças estratégicas 

Fonte: Portal executivo de PMElink.pt (Portal Executivo, 2020) 

 

Fase 1 – Definir os objetivos 

As empresas têm de definir os seus objetivos e estes poderão mudar, consoante a evolução 

do ciclo de vida e da estratégia da empresa.  

 

Fase 2 – Escolher os parceiros 

É muito importante que a empresa ao procurar um potencial parceiro assuma uma posição 

proativa, de forma a identificar quais os parceiros ideais, quais os seus pontos fortes e 

fracos e as opções que cada um deles tem para lhe oferecer.  

 

Fase 3 – Definir as obrigações e os direitos 

Nesta fase, é fundamental definir tudo o que cada um dos potenciais parceiros tem a ganhar 

ou a oferecer se o acordo se concretizar.  

 

Fase 4 – Definir a oportunidade 

Qualificar e quantificar a oportunidade de negócio que a aliança poderá criar é essencial 

para o sucesso da sua negociação e implementação. É muito importante que os parceiros 

assumam o compromisso de contribuírem para o sucesso da aliança. 
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Fase 5 – Prever o impacto sobre as pessoas 

Devem identificar-se os impactos de uma aliança estratégica nas pessoas (desde os 

investidores, aos empregados, aos fornecedores, aos clientes, aos sindicatos e às 

entidades regulamentadoras). É importante que sejam definidas as vantagens e 

desvantagens que as alianças lhes poderão oferecer. 

 

Fase 6 – Assumir o poder negocial 

Nesta fase deverão ser respeitados os seguintes aspetos: 

 

 Definir as contribuições dos potenciais parceiros, em relação às capacidades e 

aos recursos envolvidos; 

 Proteger os recursos principais da empresa que tomou a iniciativa; 

 Estudar o tipo de negociação, bem como o histórico do potencial parceiro; 

 Saber quais os benefícios estratégicos e não estratégicos que a empresa 

procura.  

 

Fase 7 – Planear a integração 

O planeamento da integração pode ser resumido nos seguintes aspetos:  

 

 Planear e estruturar a aliança de acordo com as necessidades da própria 

aliança; 

 Adotar uma política de revisão dos objetivos estratégicos; 

 Definir quais as medidas a adotar em caso de separação da aliança. 

 

Fase 8 – Concretizar a aliança 

As empresas de sucesso utilizam na implementação das suas alianças as seguintes 

práticas:  
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 Criar uma estrutura organizacional flexível e forte; 

 Prever as reações da concorrência;  

 Preparar instrumentos de medição para utilização e revisão periódica;  

 Confiar na comunicação aberta com vista à flexibilização na resolução de 

questões. 

 

Atualmente as organizações atuam num cenário global, tecnológico, social e ambiental 

onde a excelência é cada vez mais exigida. Para obter excelência nas organizações é 

fundamental a existência de bons líderes quer de topo quer intermédios. Assim, a liderança 

assume um aspeto de importância central, quer ao nível empresarial, quer ao nível 

académico. 

 

Com este objetivo em mente, numa primeira fase, apresentam-se algumas definições do 

conceito de liderança e de seguida apresentamos a evolução do seu estudo, passando de 

um conceito de chefia, para uma forma mais próxima de lidar com pessoas e gerir a 

organização. Ou seja, a liderança nas organizações atuais, através da qual é traçado um 

caminho, preconiza uma visão e as pessoas são motivadas e influenciadas para um melhor 

desempenho organizacional que permita atingir as metas traçadas. Procuraremos ainda 

apresentar o impacto dos diferentes tipos de liderança nas organizações, evidenciando as 

potencialidades dos mesmos face a diferentes contextos de gestão. 

 

6.4 Impacto nas autoridades tributárias 

 

O sistema atual usa recursos que apenas analisam as operações após as mesmas já 

estarem implementadas e com acesso a bases de dados limitadas pois não existe nada 

que detenha informação suficiente e independente para ser usado na aplicação das 

Diretivas de Preços de Transferência. Desta forma as autoridades tributárias iriam ficar a 

dispor de recursos para outros temas, pois com a aplicação da metodologia do 

fracionamento do lucro, com base nas vendas bastaria fazer uma aplicação direta das 
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regras de forma automática. Eliminariam qualquer controvérsia ou contraditório por parte 

das organizações pela simplicidade e solidez da metodologia e respetivas regras. Atribui à 

Administração fiscal apenas um papel apenas de fiscalizador, no sentido de permitir que 

seja o grupo económico a aplicar a lei de forma mecânica. Esta metodologia iria reduzir os 

encargos com investigações/inspeções/liquidações longas e quaisquer processos de 

negociações sobre tratados fiscais com governos estrangeiros. 

 

Outro impacto negativo que seria eliminado é a degradação da imagem gerada pelos 

conflitos entre as organizações e as autoridades tributárias. Ambos os sujeitos tentam 

definir os pressupostos numa potencial negociação em que ambas as partes podem estar 

corretas mas não a 100%, pois não existem dados suficientes para garantir uma vitória clara 

de uma das partes, procurando assim chegar ao inevitável acordo. Assim a imagem que 

transparece é a de um jogo em que as regras não estão claras e por isso o resultado parece 

viciado em que não há vencedores. Este cenário não é próprio de países desenvolvidos e 

inseridos no sistema economicamente global. 

 

A eliminação da vulnerabilidade do atual sistema de preços de transferência iria levar à 

mudança de renda com base na propriedade intangível e na assunção de riscos que tornam 

necessárias inúmeras complexidades adicionais no sistema tributário internacional. 
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Parte III: Hipóteses de Investigação e Metodologia 

 

Capitulo 7: Metodologia 

 

7.1 Abordagem Metodológica 

 

Para uma análise coerente é necessário reunir informação que represente parte do contexto 

da população real ao qual este problema se aplica. Para a identificação da amostra 

recorreu-se à base de dados TP Catalyst (versão 117 – Dezembro de 2019) que pertence 

à empresa Bureau Van Dijk, que possuem a maior compilação de dados financeiros, 

nomeadamente no que diz respeita a informação que pode ser usada para a temática de 

preços de transferência. Com base nesta população de 33.814.724 empresas o objetivo 

centra-se em encontrar informação de empresas multinacionais localizadas em Portugal 

que tenham informação sobre o beneficiário efetivo referido no ponto 4.3, e que o mesmo 

esteja localizado fora de Portugal. 

 

Com este ponto de referência será possível centrar a análise numa amostra específica e 

quantificar o impacto, negativo ou positivo da aplicação de uma metodologia com base nas 

vendas, tal como descrito anteriormente. 

 

Desta forma procedemos a duas pesquisas (A e B), partindo de pontos opostos, e 

caminhando para a obtenção de uma lista de empresas em território português. A pesquisa 

A partiu de todas as empresas fora de Portugal que detêm subsidiárias em Portugal, 

enquanto a pesquisa B partiu de todas as empresas em Portugal que tinham Holdings fora 

de Portugal. Apesar de parecer a mesma pesquisa, ambas apresentaram resultados 

diferentes, devido ao sistema de indexação da base de dados ou dados incompletos no que 

se refere à informação do número fiscal. 

 

A essa lista final de empresas em território português, corresponderemos a informação do 

beneficiário efetivo e aplicaremos a metodologia defendida. Após este resultado, será feita 
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a comparação com os resultados da colheita fiscal real por ano, por forma a analisar o 

impacto para o país da subsidiária, que neste caso foi escolhido Portugal. 

 

A metodologia aplicada tem duas pesquisas principais (A e B) com os seguintes passos: 

 

Pesquisa A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas existentes na base de dados  

Holdings com empresas em Portugal 

Holdings com dados financeiros de 2016, 2017 
ou 2018 

Dados financeiros de três anos  

Subsidiárias em Portugal das Holdings  

Subsidiárias com informação  

Passo 1 

Passo 2 

33.814.724 Empresas 

12.891 Empresas 

8.926 Empresas 

480 Empresas 

1036 Empresas 

868 Empresas 

Beneficiário efetivo fora de Portugal 

66 Empresas 

Passo 6 

Passo 5 

Passo 3 

Passo 4 
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Passo 1 - Holdings com empresas em Portugal  

 

Neste passo foram selecionadas apenas as Holdings que têm subsidiárias em Portugal e 

que continham informação sobre o beneficiário efetivo. Este passo permitiu selecionar 

12.891 empresas. 

 

Passo 2 - Holdings com dados financeiros de 2016, 2017 ou 2018 

 

Neste passo foram selecionadas empresas que apresentavam informação financeira de 

pelo menos um dos seguintes anos: 2016, 2017 ou 2018. Este passo permitiu selecionar 

8.926 empresas. 

 

Passo 3 - Dados financeiros de três anos 

 

Como o passo anterior apresentou várias empresas apenas com um ano disponível, e no 

sentido de aumentar a qualidade da amostra, foram selecionadas empresas apenas com 

informação para todos os anos (2016, 2017 e 2018). Este passo permitiu selecionar 480 

empresas. 

 

Passo 4 - Subsidiárias em Portugal das Holdings  

 

Das empresas selecionadas no passo anterior, as mesmas correspondem a 1.036 

subsidiárias em Portugal, pois em muitos casos a Holding detém mais do que uma 

subsidiária.  

 

Passo 5 - Subsidiárias com informação  

 

Com este passo foram selecionadas apenas subsidiárias com informação, pois a amostra 

inicial contém muitas empresas sem informação em mais do que um ano. Este passo 

resultou numa lista de 868 empresas. 

 

 

Passo 6 - Beneficiário efetivo fora de Portugal 
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Com este passo foram selecionadas apenas subsidiárias com o beneficiário efetivo fora de 

Portugal, pois a lista continha subsidiárias com o beneficiário em Portugal. Este passo 

resultou numa lista de 66 empresas. 

 

 

Pesquisa B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 1 - Empresas em Portugal  

Empresas existentes na base de dados  

Empresas em Portugal  

Subsidiárias com informação financeira 

Passo 1 

Passo 2 

33.814.724 Empresas 

608.100 Empresas 

261.698 Empresas 

309 Empresas 

Holdings com dados financeiros de 2015, 2016, 
2017 ou 2018 

 

Empresas com beneficiário efetivo fora de 
Portugal  

199 Empresas 

Passo 4 

Passo 3 
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Neste passo foram selecionadas apenas as empresas em Portugal. Este passo permitiu 

selecionar 608.100 empresas. 

 

Passo 2 - Holdings com dados financeiros de 2015, 2016, 2017 ou 2018 

 

Neste passo foram selecionadas empresas que apresentavam informação financeira de 

pelo menos um dos seguintes anos: 2015, 2016, 2017 ou 2018. Foram selecionados mais 

anos do que na pesquisa anterior, pois a informação financeira de empresas portuguesas 

é mais reduzida nesta base de dados. Este passo permitiu selecionar 261.698 empresas 

 

Passo 3 - Empresas com beneficiário efetivo fora de Portugal  

 

Com este passo foram selecionadas apenas subsidiárias com o beneficiário efetivo fora de 

Portugal, pois a lista continha subsidiárias com o beneficiário em Portugal. Este passo 

resultou numa lista de 309 empresas. 

 

Passo 4 - Subsidiárias com informação financeira 

 

Com este passo foram selecionadas apenas subsidiárias com informação, pois a amostra 

inicial contém muitas empresas sem informação em mais do que um ano. Este passo 

resultou numa lista de 199 empresas. 

 

 

Resultado do conjunto das pesquisas: 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto das duas seleções 

254 Empresas 

128 Empresas 

Apenas empresas com informação do 
beneficiário efetivo 

 



 

185 
 

Após a conjugação das duas pesquisas foram apenas selecionas empresas que detinham 

informação sobre o beneficiário efetivo que permitisse aplicar a metodologia defendida. 

Este último passo permitiu selecionar 128 empresas portuguesas, com a respetiva 

informação sobre o beneficiário efetivo (Anexos A, B e C). 

 

7.2 Dados recolhidos 

 

A recolha de dados foi efetuada tendo em conta a necessidade de detalhe quer das 

entidades em território Português, quer do beneficiário efetivo das mesmas.  

 

Informação recolhida da entidade localizada em território Português: 

 

 Vendas operacionais 

 Resultado antes de impostos 

 Impostos 

 Resultado líquido 

 Total e Ativos 

 N.º de funcionários 

 

Informação recolhida do beneficiário efetivo: 

 

 Vendas operacionais 

 Resultado antes de impostos 

 Impostos 

 Resultado líquido 

 Total e ativos 

 N.º de funcionários 
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7.3 Análise quantitativa de dados – Aplicação do método proposto 

 

Por forma a comparar o resultado obtido, o mesmo terá de ser comparado com os dados 

oficiais divulgados pela autoridade tributária portuguesa para os respetivos anos de 2015, 

2016, 2017 e 2018. 

 

Após a recolha dos dados identificados no ponto anterior, foram efetuados os seguintes 

cálculos: 

 

i. Proporção das vendas operacionais da empresa em Portugal vs. vendas 

operacionais do beneficiário efetivo; 

ii. Novo resultado antes de impostos da entidade localizada em território 

português resultante do produto entre o rácio do ponto i e o resultado antes 

de imposto do beneficiário efetivo; 

iii. Taxa efetiva da entidade localizada em território português; 

iv. Novo valor do imposto resultante do produto entre a taxa efetiva calculada 

no ponto iii e o novo resultado antes de impostos calculados no ponto ii  

 

7.3.1 Amostra de empresas referente a 2015  

 

Portugal em 2015 registou 452.683 declarações de Modelo 22, entre as quais apenas 

45,51% (205.994 empresas) apresentavam resultado tributável positivo no montante de 

23.237 milhões de euros. Deste valor resultou um montante de IRC a liquidar de 3.631 

milhões de euros. 52,80% do IRC liquidado foi pago por empresas com um volume de 

vendas operacionais superior a 25 milhões de euros. Este montante resultou da 

contribuição de 1.329 empresas que representam 0,29% do universo de empresas em 

território português que entregaram a declaração do Modelo 22 (Tabela 4). 
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Tabela 4: Quantidade e valores referentes às declarações Modelo 22 entregues em 2015  

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Deste universo empresarial, não é possível segregar qual a quantidade de empresas que 

têm o beneficiário efetivo fora do território português. 

 

A amostra obtida para 2015, representa 0,1% (128 empresas) do universo empresarial que 

entregou a declaração de IRC. Em termos de imposto liquidado, a amostra é de 9% quando 

comparada com o montante de imposto total liquidado em 2015. Já comparando as classes 

individuais por vendas operacionais, a amostra representa 26% do imposto liquidado para 

empresas com vendas operacionais superiores a 250 milhões de euros, 10% do imposto 

liquidado para empresas com vendas operacionais superiores entre 75 milhões de euros e 

250 milhões de euros, e 4% do imposto liquidado para empresas com vendas operacionais 

entre 25 milhões de euros e 75 milhões de euros (Tabela 5). 
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Tabela 5: Quantidade e valores de 2015 referentes aos resultados, utilizando a metodologia com base nas 

vendas  

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando aplicada a metodologia baseada nas vendas, efetuadas pela entidade final, à 

amostra da informação financeira de 2015, conseguimos descrever que a mesma origina 

uma diminuição do imposto liquidado no montante aproximado de 82 milhões de euros. 

Este resultado é originado principalmente pelo impacto negativo nas empresas com mais 

de 250 milhões de Vendas Operacionais, que se traduz em aproximadamente menos 115 

milhões de euros em receita fiscal.  

 

7.3.2 Amostra de empresas referente a 2016 

 

Portugal em 2016 registou 464.780 declarações de Modelo 22, entre as quais apenas 

49,08% (228.095 empresas) apresentavam resultado tributável positivo no montante de 

25.500 milhões de euros. Deste valor resultou um montante de IRC a liquidar de 4.333 

milhões de euros. 57,30% do IRC liquidado foi pago por empresas com um volume de 

vendas operacionais superior a 25 milhões de euros. Este montante resultou da 
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contribuição de 1.370 empresas que representa 0,29% do universo de empresas em 

território português que entregaram a declaração do Modelo 22. 

 

Tabela 6: Quantidade e valores referentes às declarações Modelo 22 entregues em 2016  

 
(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Deste universo empresarial, não é possível segregar qual a quantidade de empresas que 

têm o beneficiário efetivo fora do território português. 

 

A amostra obtida para 2016, representa 0,1% (128 empresas) do universo empresarial que 

entregou a declaração de IRC. Em termos de imposto liquidado, a amostra é de 8% quando 

comparada com o montante de imposto total liquidado em 2016. Já comparando as classes 

individuais por vendas operacionais, a amostra representa 18% do imposto liquidado para 

empresas com vendas operacionais superiores a 250 milhões de euros, 8% do imposto 

liquidado para empresas com vendas operacionais entre 75 milhões de euros e 250 milhões 

de euros, e 4% do imposto liquidado para empresas com vendas operacionais entre 25 

milhões de euros e 75 milhões de euros (Tabela 7). 
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Tabela 7: Quantidade e valores de 2016 referentes aos resultados, quanto utilizado a metodologia com base 

nas vendas 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando aplicada a metodologia baseada nas vendas, efetuadas pela entidade final, à 

amostra da informação financeira de 2016, conseguimos descrever que a mesma origina 

uma diminuição do imposto liquidado no montante aproximado de 19 milhões de euros. 

Este resultado é originado principalmente pelo impacto negativo nas empresas com mais 

de 250 milhões de vendas operacionais, que se traduz em aproximadamente menos 62,18 

milhões de euros em receita fiscal. No entanto é possível observar um aumento de receita 

fiscal em empresas com um volume de vendas entre 5 milhões de euros e 12,5 milhões de 

euros no montante de aproximadamente 15,81 milhões de euros e igualmente entre 

empresas com um volume de vendas entre 12,5 milhões de vendas e 25 milhões de vendas 

onde a receita fiscal aumentou sensivelmente 23,8 milhões de euros. 
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7.3.3 Amostra de empresas referente a 2017 

 

Portugal em 2017 registou 475.119 declarações de modelo 22, entre as quais apenas 

50,66% (240.690 empresas) apresentavam resultado tributável positivo no montante de 

27.979 milhões de euros. Deste valor resultou um montante de IRC a liquidar de 4.492 

milhões de euros. 53,5% do IRC liquidado foi pago por empresas com um volume de vendas 

operacionais superior a 25 milhões de euros. Este montante resultou da contribuição de 

1.468 empresas que representa 0,31% do universo de empresas em território português 

que entregaram a declaração do modelo 22 (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8: Quantidade e valores referentes às declarações modelo 22 entregues em 2017 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Deste universo empresarial, não é possível segregar qual a quantidade de empresas que 

têm o beneficiário efetivo fora do território português. 
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A amostra obtida para 2017, representa 0,1% (128 empresas) do universo empresarial que 

entregou a declaração de IRC. Em termos de imposto liquidado, a amostra é de 9% quando 

comparada com o montante de imposto total liquidado em 2017. Já comparando as classes 

individuais por vendas operacionais, a amostra representa 24% do imposto liquidado para 

empresas com vendas operacionais a 250 milhões de euros, 9% do imposto liquidado para 

empresas com vendas operacionais superiores entre 75 milhões de euros e 250 milhões 

de euros, e 5% do imposto liquidado para empresas com vendas operacionais entre 25 

milhões de euros e 75 milhões de euros (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9: Quantidade e valores de 2017 referentes aos resultados, utilizando a metodologia com base nas 

vendas 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando aplicada a metodologia baseada nas vendas, efetuadas pela entidade final, à 

amostra da informação financeira de 2017, conseguimos descrever que a mesma origina 

um aumento do imposto liquidado no montante aproximado de 101,59 milhões de euros. 

Este resultado é originado principalmente pelo impacto positivo nas empresas com mais de 

250 milhões de Vendas Operacionais, que se traduz em aproximadamente mais 75,19 
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milhões de euros em receita fiscal. No entanto é possível também observar um aumento de 

receita fiscal em empresas com um volume de vendas entre 5 milhões de euros e 12,5 

milhões de euros no montante de aproximadamente 13,55 milhões de euros e igualmente 

entre empresas com um volume de vendas entre 25 milhões de vendas e 75 milhões de 

vendas onde a receita fiscal aumentou sensivelmente 17,18 milhões de euros. 

 

7.3.4 Amostra de empresas referente a 2018 

 

Portugal em 2018 registou 492.935 declarações de modelo 22, entre as quais apenas 

50,94% (251.113 empresas) apresentavam resultado tributável positivo no montante de 

28.477 milhões de euros. Deste valor resultou um montante de IRC a liquidar de 4.990 

milhões de euros. 54,29% do IRC liquidado foi pago por empresas com um volume de 

vendas operacionais superior a 25 milhões de euros. Este montante resultou da 

contribuição de 1.533 empresas que representa 0,31% do universo de empresas em 

território português que entregaram a declaração do modelo 22 (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Quantidade e valores referentes às declarações modelo 22 entregues em 2018 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Deste universo empresarial, não é possível segregar qual a quantidade de empresas que 

têm o beneficiário efetivo fora do território português. 

 

A amostra obtida para 2018, representa 0,1% (128 empresas) do universo empresarial que 

entregou a declaração de IRC. Em termos de imposto liquidado, a amostra é de 6% quando 

comparada com o montante de imposto liquidado em 2018. Já comparando as classes 

individuais por vendas operacionais, a amostra representa 13% do imposto liquidado para 

empresas com vendas operacionais superiores a 250 milhões de euros, 8% do imposto 

liquidado para empresas com vendas operacionais entre 75 milhões de euros e 250 milhões 

de euros, e 5% do imposto liquidado para empresas com vendas operacionais entre 25 

milhões de euros e 75 milhões de euros (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11: Quantidade e valores de 2018 referentes aos resultados, utilizando a metodologia com base nas 

vendas 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando aplicada a metodologia baseada nas vendas, efetuadas pela entidade final, à 

amostra da informação financeira de 2018, conseguimos descrever que a mesma origina 
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um aumento do imposto liquidado no montante aproximado de 88,91 milhões de euros. Este 

resultado é originado principalmente pelo impacto positivo nas empresas com mais de 250 

milhões de vendas operacionais, que se traduz em aproximadamente mais 29,36 milhões 

de euros em receita fiscal. No entanto é possível também observar um aumento de receita 

fiscal em empresas com um volume de vendas entre 25 milhões de euros e 75 milhões de 

euros no montante de aproximadamente 25,82 milhões de euros e igualmente entre 

empresas com um volume de vendas entre 75 milhões de vendas e 250 milhões de vendas 

onde a receita fiscal aumentou sensivelmente 29,36 milhões de euros (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Quantidade e Valores de 2015 a 2018 referentes aos resultados, utilizando a metodologia com 

base nas vendas 

 

(Valores em milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O resultado positivo médio de 88,87 milhões de euros na receita fiscal compreendida entre 

2015 e 2018, na amostra representativa entre 15% a 17% da população de empresas com 

vendas operacionais acima de 250 milhões de euros, 3% da população de empresas com 

vendas operacionais acima de 75 milhões de euros e inferior a 250 milhões de euros, 6% 

a 8% da população de empresas com vendas operacionais acima de 25 milhões de euros 

e inferior a 75 milhões de euros. 
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7.4 Métodos estatísticos 

 

Para a elaboração deste ponto foi tida em consideração Guimarães e Cabral (2010) 

enquanto para os métodos estatísticos foi considerado Marôco (2018) e Pestana e Gageiro 

(2008). 

 

7.4.1 Estatística Descritiva 

 

Em termos de estatística descritiva apresentam-se as tabelas de frequências e gráficos 

ilustrativos das distribuições de valores verificadas, bem como as estatísticas mais 

relevantes, como a média, o desvio padrão que representa a dispersão absoluta, o 

coeficiente de variação que ilustra a dispersão relativa e gráficos ilustrativos dos valores 

médios. 

 

Foram analisados os impostos pagos nos referidos anos e o que pagariam com a nova 

metodologia, para volumes de negócio superior a 5 milhões. Também foi analisado a 

percentagem de impostos pagos em Portugal e a percentagem de impostos pagos na casa 

mãe. 

 

7.4.2 Teste t de Student para amostras emparelhadas 

 

A utilização do teste paramétrico t de Student para amostras emparelhadas é abordada por 

Marôco (2018, pp. 362 – 367), podendo ser utilizado para amostras de grande dimensão 

(superior a 30 elementos) ou quando se verifica o pressuposto da normalidade, para avaliar 

as diferenças entre duas variáveis, medidas para os mesmos elementos da amostra, que 

coloca as hipóteses: 

 

 H0: A média dos valores das duas variáveis é igual. 

 H1: A média dos valores das duas variáveis é diferente. 
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Quando o valor de prova é superior a 5%, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, não há 

diferenças estatisticamente significativas entre dois pares de medidas, caso contrário, 

quando o valor de prova é inferior a 5%, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese 

alternativa, ou seja, existem diferenças estatisticamente significativas entre dois pares de 

medidas. 

 

7.5 Análise Descritiva  

 

A amostra é constituída por 128 entidades, para as quais se considerou o volume de 

negócios e respetivo valor pago em IRC. Foram identificados alguns outliers referentes aos 

impostos pagos, no entanto entendeu-se manter os mesmos para não alterar a informação 

obtida. 

 

7.5.1 Volume de Negócios 

 

Na amostra, o volume de negócios apresenta em 2015 um valor médio M=127.081 m€, com 

uma dispersão de valores de 228%, variando entre o mínimo de 43 m€ e o máximo 

1.781.999 m€ (com três missing values); apresenta em 2016 um valor médio 

M=122.287 m€, com uma dispersão de valores de 217%, variando entre o mínimo de 16 m€ 

e o máximo 1.703.278 m€ (com um missing value); apresenta em 2017 um valor médio 

M=130.687 m€, com uma dispersão de valores de 218%, variando entre o mínimo de 25 m€ 

e o máximo 1.909.018 m€; e apresenta em 2018 um valor médio M=135.987 m€, com uma 

dispersão de valores de 220%, variando entre o mínimo de 121 m€ e o máximo 

2.175.808 m€; portanto, o valor médio do Volume de Negócios tem vindo a aumentar de 

2015 até 2018, com a exceção do ano de 2016, em que diminuiu relativamente a 2015 

(Tabela 13 e Gráfico 14). 
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Tabela 13: Volume de negócios (milhares de euros) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Gráfico 14: Médias de Volume de Negócios por ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

De seguida, estes valores foram agrupados em categorias, como se pode ver na Tabela 

14: 
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Tabela 14: Tabela de frequências - Volume de negócios (milhares de euros), em categorias 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Gráfico 15: Gráfico de frequências por Volume de Negócios (milhares de euros), por ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na amostra, as frequências relativas em cada ano apresentam pequenas variações, na 

categoria [0 M a 5 M[ varia entre 12,5% em 2018 e 15,7% em 2016, na categoria [5 M a 

12,5 M[ varia entre 11,7% em 2018 e 19,2% em 2015, na categoria [12,5 M a 25 M[ varia 

entre 12,8% em 2015 e 17,2% em 2018, na categoria [25 M a 75 M[ varia entre 21,3% em 

2016 e 28,1% em 2018, na categoria [75 M a 250 M[ varia entre 17,2% em 2018 e 18,8% 

em 2017, na categoria [250 M a ... M[ varia entre 11,7% em 2017 e 13,3% em 2018. 
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7.5.2 Impostos (IRC) pagos em Portugal 

 

Na amostra, os Impostos Pagos apresentam em 2015 um valor médio M=2.736 m€, com 

uma dispersão de valores de 432%, variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 

121.004 m€ (com três missing values); apresenta em 2016 um valor médio M=2.618 m€, 

com uma dispersão de valores de 529%, variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 

151.902 m€; apresenta em 2017 um valor médio M=3.295 m€, com uma dispersão de 

valores de 466%, variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 154.227 m€; e apresenta 

em 2018 um valor médio M=2.313 m€, com uma dispersão de valores de 337%, variando 

entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 72.356 m€; portanto, o valor médio de Impostos Pagos 

tem vindo a diminuir de 2015 até 2018, com a exceção do ano de 2017, em que apresenta 

um valor médio bastante superior ao dos restantes anos (Tabela 15 e Gráfico 16). 

 

Tabela 15: Estatísticas: Impostos Pagos em Portugal (milhares de euros) na amostra 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 16: Médias dos Impostos pagos em Portugal por ano 
Fonte: Elaboração própria. 
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7.5.3 Imposto pago em Portugal com o Método Proposto 

 
Tabela 16: Estatísticas: Imposto – Novo Método (milhares de euros) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 17: Médias dos Impostos pagos em Portugal com o novo método por ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na amostra, o imposto resultante do novo método apresenta em 2015 um valor médio 

M=3.173 m€, com uma dispersão de valores de 241%, variando entre o mínimo de 0 m€ e 

o máximo 52.298 m€ (com N=82); apresenta em 2016 um valor médio M=3.186 m€, com 

uma dispersão de valores de 303%, variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 81 300 m 

(com N=99); apresenta em 2017 um valor médio M=5.234 m€, com uma dispersão de 

valores de 368%, variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 169.851 m€ (com N=100); 

e apresenta em 2018 um valor médio M=4.010 m€, com uma dispersão de valores de 269%, 

variando entre o mínimo de 0 m€ e o máximo 73 625 m€ (com N=96); portanto, o valor 

médio Imposto resultante do novo método pouco variou de 2015 para 2016, aumenta 
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bastante para 2017, diminuindo depois para valores intermédios em 2018, no entanto, como 

a dimensão da amostra em cada ano apresenta variações, estes resultados não são 

diretamente comparáveis (Tabela 16 e Gráfico 17). 

 

7.5.4 Percentagem de Imposto Pago 

 

Na amostra, a percentagem de imposto pago na casa mãe apresenta em 2015 um valor 

médio M=28,9%, com uma dispersão de valores de 61%, variando entre o mínimo de 1,0% 

e o máximo 95,0% (com N=68); apresenta em 2016 um valor médio M=25,4%, com uma 

dispersão de valores de 53%, variando entre o mínimo de 2,5% e o máximo 107,5% (com 

N=79); apresenta em 2017 um valor médio M=26,3%, com uma dispersão de valores de 

71%, variando entre o mínimo de 1,5% e o máximo 170,6% (com N=84); e apresenta em 

2018 um valor médio M=25,7%, com uma dispersão de valores de 69%, variando entre o 

mínimo de 5,1% e o máximo 146,5% (com N=77); portanto, o valor médio da percentagem 

de imposto pago é superior em 2015 e semelhante nos restantes anos, no entanto, como a 

dimensão da amostra em cada ano apresenta variações, estes resultados não são 

diretamente comparáveis. 

 

Tabela 17: % de imposto pago na casa mãe 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 18: Médias da % de Impostos pago na casa mãe 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na amostra, a percentagem de imposto pago na subsidiária apresenta em 2015 um valor 

médio M=29,0%, com uma dispersão de valores de 103%, variando entre o mínimo de 0,0% 

e o máximo 225,1% (com N=104); apresenta em 2016 um valor médio M=28,6%, com uma 

dispersão de valores de 89%, variando entre o mínimo de 0,0% e o máximo 184,8% (com 

N=105); apresenta em 2017 um valor médio M=40,9%, com uma dispersão de valores de 

333%, variando entre o mínimo de 0,0% e o máximo 1.400,0% (com N=104); e apresenta 

em 2018 um valor médio M=28,3%, com uma dispersão de valores de 133%, variando entre 

o mínimo de 0,0% e o máximo 378,4% (com N=106); portanto, o valor médio da 

percentagem de imposto pago é superior em 2017 e semelhante nos restantes anos. 

 

 

Tabela 18: Estatísticas: % de imposto pago na subsidiária 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 19: Médias da % de Impostos pago na subsidiária 

Fonte: Elaboração própria. 

 

7.6 Comparação por ano entre os valores atuais dos Impostos Pagos em 

Portugal com os valores do novo método 

 

Para a comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores 

obtidos com o novo método, para cada um dos anos, como as amostras em análise podem 

ser consideradas de grande dimensão, utiliza-se o teste paramétrico t para amostras 

emparelhadas.  

 

Para a comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores 

obtidos com o novo método, para cada um dos anos, em cada categoria de volume de 

negócios, como se verifica o pressuposto da normalidade, utiliza-se também o teste 

paramétrico.  
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7.6.1 Subamostra de Volume de negócios [ 0 M a 5 M [ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

volume de negócios [0 M a 5 M[, para cada um dos anos (Tabelas 19 e 20). 

 

Tabela 19: Comparação para volume de negócios [0 M a 5 M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 20: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [0 M a 5 M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 20 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para volume de negócios [0 M a 5 M[, 

para cada um dos anos 
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Gráfico 20: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [0 M a 5 M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [0 M a 5 M[ de 2018, o valor médio de “Impostos pagos 

PT 2018” (M=24,4 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=118,0 m€), portanto com uma diferença média M=-93,8 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t10=-1,256, p=0,238). 

 

Na subamostra volume de negócios [0 M a 5 M[ de 2017, o valor médio de “Impostos pagos 

PT 2017” (M=17,8 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 

(M=24,2 m€), portanto com uma diferença média M=-6,4 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t10=-0,640, p=0,537). 

 

Na subamostra volume de negócios [0 M a 5 M[ de 2016, o valor médio de “Impostos pagos 

PT 2016” (M=12,9 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” 

(M=17,3 m€), portanto com uma diferença média M=-4,5 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t12=-0,768, p=0,457). 

 

Na subamostra volume de negócios [0 M a 5 M[ de 2015, o valor médio de “Impostos pagos 

PT 2015” (M=18,0 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” 
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(M=27,9 m€), portanto com uma diferença média M=-9,9 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t2=-0,614, p=0,602). 

 

Portanto, na categoria de volume de negócios [0 M a 5 M[, apesar do valor médio da 

“Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio de “Impostos pagos PT” para todos 

os anos, conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos pelos 

dois métodos. 

 

7.6.2 Subamostra de Volume de negócios [5 M a 12,5 M[ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

um volume de negócios [5 M a 12,5 M[, para cada um dos anos (Tabelas 21 e 22). 

 

Tabela 21: Comparação para volume de negócios [5 M a 12,5 M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 22: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [5 M a 12,5 M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 21 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para um volume de negócios 

[5 M a 12,5 M[, para cada um dos anos 

 

Gráfico 21: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [5 M a 12,5 M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [5 M a 12,5 M[ de 2018, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2018” (M=173 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=1.021 m€), portanto com uma diferença média M=-849 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t12=-1,090, p=0,294). 

 

Na subamostra volume de negócios [5 M a 12,5 M[ de 2017, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2017” (M=257 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 

(M=872 m€), portanto com uma diferença média M=-616 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t21=-0,958, p=0,349). 

 

Na subamostra volume de negócios [5 M a 12,5 M[ de 2016, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2016” (M=167 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” 

(M=958 m€), portanto com uma diferença média M=-791 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t19=-0,996, p=0,332). 
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Na subamostra volume de negócios [5 M a 12,5 M[ de 2015, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2015” (M=142 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” 

(M=562 m€), portanto com uma diferença média M=-420 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t16=-0,950, p=0,356). 

Portanto, na categoria de volume de negócios [5 M a 12,5 M[, apesar do valor médio da 

“Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio de “Impostos pagos PT” para todos 

os anos, conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos pelos 

dois métodos. 

 

7.6.3 Subamostra de Volume de negócios [12,5 M a 25 M[ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

volume de negócios [12,5 M a 25 M[, para cada um dos anos (Tabelas 23 e 24). 

 

Tabela 23: Comparação para volume de negócios [12,5 M a 25 M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 24: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [12,5 M a 25 M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 22 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para volume de negócios 

[12,5 M a 25 M[, para cada um dos anos. 

 

Gráfico 22: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [12,5 M a 25 M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [12,5 M a 25 M[ de 2018, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2018” (M=550 m€) é superior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=530 m€), portanto com uma diferença média M=20 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t13=0,080, p=0,937). 
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Na subamostra volume de negócios [12,5 M a 25 M[ de 2017, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2017” (M=597 m€) é superior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 

(M=568 m€), portanto com uma diferença média M=30 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t13=0,160, p=0,387549). 

 

Na subamostra volume de negócios [12,5 M a 25 M[ de 2016, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2016” (M=519 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” 

(M=535 m€), portanto com uma diferença média M=-17 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t12=-0,174, p=0,865). 

 

Na subamostra volume de negócios [12,5 M a 25 M[ de 2015, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2015” (M=563 m€) é superior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” 

(M=519 m€), portanto com uma diferença média M=43 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t10=0,162, p=0,874). 

 

Portanto, na categoria de volume de negócios [12,5 M a 25 M[, o valor médio da “Impostos 

- Novo Método” apresenta pequenas diferenças relativamente ao valor médio de “Impostos 

pagos PT”, sendo ligeiramente superior em 2016 e ligeiramente inferior em 2015, 2017 e 

2018, portanto conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos 

pelos dois métodos. 

 

7.6.4 Subamostra de Volume de negócios [25 M a 75 M[ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

volume de negócios [25 M a 75 M[, para cada um dos anos (Tabelas 25 e 26). 
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Tabela 25: Comparação para volume de negócios [25 M a 75 M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 26: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [25 M a 75 M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 23 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para volume de negócios [25 M a 75 M[, 

para cada um dos anos 
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Gráfico 23: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [25 M a 75 M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [25 M a 75 M[ de 2018, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2018” (M=802 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=1.741 m€), portanto com uma diferença média M=-940 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t29=-1,643, p=0,111). 

 

Na subamostra volume de negócios [25 M a 75 M[ de 2017, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2017” (M=944 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 

(M=1.760 m€), portanto com uma diferença média M=-816 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t22=-1,181, p=0,250). 

 

Na subamostra volume de negócios [25 M a 75 M[ de 2016, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2016” (M=808 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” 

(M=1.891 m€), portanto com uma diferença média M=-1.083 m€, mas as diferenças não 

são significativas (t22=-1,063, p=0,299). 

 

Na subamostra volume de negócios [25 M a 75 M[ de 2015, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2015” (M=587 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” 
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(M=859 m€), portanto com uma diferença média M=-272 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t21=-1,536, p=0,139). 

 

Portanto, na categoria de volume de negócios [25 M a 75 M[, apesar do valor médio da 

“Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio de “Impostos pagos PT” para todos 

os anos, conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos pelos 

dois métodos. 

 

7.6.5 Subamostra de Volume de negócios [75 M a 250 M[ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

volume de negócios [75 M a 250 M[, para cada um dos anos (Tabelas 27 e 28). 

 

Tabela 27: Comparação para volume de negócios [75 M a 250 M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 28: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [75 M a 250 M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 24 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para volume de negócios 

[75 M a 250 M[, para cada um dos anos 

 

Gráfico 24: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [75 M a 250 M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [75 M a 250 M[ de 2018, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2018” (M=2.321 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=5.251 m€), portanto com uma diferença média M=-2.931 m€, mas as diferenças não 

são significativas (t14=-1,221, p=0,242). 

 

Na subamostra volume de negócios [75 M a 250 M[ de 2017, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2017” (M=2.127 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 

(M=3.008 m€), portanto com uma diferença média M=-881 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t16=-1,175, p=0,257). 

Na subamostra volume de negócios [75 M a 250 M[ de 2016, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2016” (M=2.015 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” 

(M=2.987 m€), portanto com uma diferença média M=-972 m€, mas as diferenças não são 

significativas (t16=-1,413, p=0,177). 
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Na subamostra volume de negócios [75 M a 250 M[ de 2015, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2015” (M=1.897 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” 

(M=4.306 m€), portanto com uma diferença média M=-2.409 m€, mas as diferenças não 

são significativas (t16=-1,864, p=0,081). 

 

Portanto, na categoria de volume de negócios [75 M a 250 M[, apesar do valor médio da 

“Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio de “Impostos pagos PT” para todos 

os anos, conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos pelos 

dois métodos. 

 

7.6.6 Subamostra de Volume de negócios [250 M a ... M [ 

 

Estatística descritiva e Teste t para amostras emparelhadas na comparação entre os 

valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para 

volume de negócios [250 M a … M[, para cada um dos anos (Tabelas 29 e 30). 

 

Tabela 29: Comparação para volume de negócios [250 M a … M[ para cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 30: Teste t em ambos os métodos para volume de negócios [250 M a … M[ para cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Gráfico 25 mostra as médias na comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos 

em Portugal com os valores do novo método (m€), para volume de negócios [250 M a … M[, 

para cada um dos anos 

 

Gráfico 25: Comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo 

método (m€), para volume de negócios [250 M a … M[ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na subamostra volume de negócios [250 M a … M[ de 2018, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2018” (M=14.082 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” 

(M=17.841 m€), portanto com uma diferença média M=-3.759 m€, mas as diferenças não 

são significativas (t12=-0,669, p=0,516). 

 

Na subamostra volume de negócios [250 M a … M[ de 2017, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2017” (M=24.975 m€) é inferior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2017” 
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(M=31.105 m€), portanto com uma diferença média M=-6.129 m€, mas as diferenças não 

são significativas (t12=-0,597, p=0,561). 

Na subamostra volume de negócios [250 M a … M[ de 2016, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2016” (M=19.136 m€) é superior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 

2016” (M=14.982 m€), portanto com uma diferença média M=4.153 m€, mas as diferenças 

não são significativas (t12=0,699, p=0,498). 

 

Na subamostra volume de negócios [250 M a … M[ de 2015, o valor médio de “Impostos 

pagos PT 2015” (M=21.439 m€) é superior ao valor médio de “Impostos - Novo Método 

2015” (M=12.724 m€), portanto com uma diferença média M=8.715 m€, mas as diferenças 

não são significativas (t11=1,370, p=0,198). 

 

Portanto, apesar do valor médio da “Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio 

de “Impostos pagos PT” para os anos de 2017 e 2018 e de ser inferior em 2015 e 2016, 

conclui-se que não existem diferenças significativas nos impostos recebidos pelos dois 

métodos. 

 

7.7 Resumo dos resultados por ano entre os valores atuais dos Impostos 

Pagos em Portugal com os valores do novo método 

 

A anál ise estatística descritiva e do teste t para amostras emparelhadas: comparação 

entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método 

(m€), para cada um dos anos, apenas veio solidificar o impacto positivo que esta 

metodologia teria para aumentar a receita do estado português (Tabelas 31 e 32). 
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Tabela 31: Comparação para todos os volumes de negócio em cada um dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 32: Teste t em ambos os Métodos para todos os volumes de negócio em cada um dos anos 

 

IC – Intervalo de Confiança LI – Limite Inferior LS – Limite Superior 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na amostra de 2018, o valor médio de “Impostos pagos PT 2018” (M=2.626 m€) é inferior 

ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2018” (M=4.010 m€), portanto com uma 

diferença média M=-1.383 m€, mas as diferenças não são significativas (t95=-1,616, 

p=0,110). 

 

Na amostra de 2017, o valor médio de “Impostos pagos PT 2017” (M=3.967 m€) é inferior 

ao valor médio de 2017 (M=5.234 m€), portanto com uma diferença média M=-1.266 m€, 

mas as diferenças não são significativas (t99=-0,956, p=0,342). 

 

Na amostra de 2016, o valor médio de “Impostos pagos PT 2016” (M=3.150 m€) é inferior 

ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2016” (M=3.186 m€), portanto com uma 

diferença média M=-36 m€, mas as diferenças não são significativas (t98=-0,043, p=0,966). 
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Na amostra de 2015, o valor médio de “Impostos pagos PT 2015” (M=3.794 m€) é superior 

ao valor médio de “Impostos - Novo Método 2015” (M=3173 m€), portanto com uma 

diferença média M=621 m€, mas as diferenças não são significativas (t81=0,611, p=0,543). 

 

Gráfico 26: Média de comparação entre os valores atuais dos Impostos Pagos em Portugal com os valores 

do novo método (m€), para todos os volumes de negócio 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em termos globais, o gráfico 26 mostra as médias da comparação entre os valores atuais 

dos Impostos Pagos em Portugal com os valores do novo método (m€), para cada um dos 

anos permite verificar o impacto que esta nova metodologia teria nos últimos anos (2017 e 

2018). 

 

 

 

  



 

221 
 

Parte IV: Conclusões 

 

Com o desenvolvimento dos Preços de Transferência ao longo dos anos, existiu uma 

tendência, por parte das entidades reguladoras, de construir uma estrutura disciplinada e 

organizacional que permitia um controlo cada vez mais eficiente no combate à 

deslocalização dos lucros. Por sua vez a gestão das empresas tem empenhado cada vez 

mais recursos na criação de suporte para justificar essa deslocação dos lucros, para uma 

redução efetiva da tributação ou até mesmo para a deslocação da mesma. Isto é, mesmo 

que a tributação ocorra sobre o mesmo valor, a gestão prefere que essa tributação ocorra 

no país da casa mãe por forma a contribuir diretamente para a infraestrutura social e 

económica de onde está sediada. 

 

Em paralelo, não como consequência direta, mas como evolução tendencial das 

organizações internacionais e da necessidade de aumento de controlo e micro 

management, o formato de gestão tem vindo a mudar de uma Gestão descentralizada, para 

uma gestão mista ou centralizada na casa mãe. Este último tipo de gestão impacta 

negativamente a autonomia das subsidiárias tal como o seu poder de decisão. Isto 

claramente acentuado pela utilização do planeamento dos Preços de Transferência como 

regulador dos objetivos globais dos grupos empresariais.  

 

Os métodos disponíveis no âmbito da OCDE para a modelação dos Preços de 

Transferência permitem que as entidades empresariais consigam continuar a efetuar a 

transferência de lucros, pois os próprios métodos, não dispõem da informação de mercado 

necessária para serem aplicados, quer para as transações em particular, quer para um 

conjunto de transações (no âmbito de uma entidade). O único método que consegue sair 

da metodologia da comparabilidade é o método do fracionamento do lucro, no entanto, é 

recomendado pela OCDE como método secundário (apenas caso os todos os outros 

métodos não sejam aplicáveis) e tem como objetivo o suporte das transações dentro de 

grupo de empresas, pela repartição do resultado pelas entidades correspondentes, sendo 

normalmente necessário usar as restantes metodologias disponibilizadas pela OCDE para 

justificar o lucro ou prejuízo residual. 
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Perante as limitações desta metodologia, deparamo-nos com o Método do “Formulary 

Apportionment” que apesar de algumas semelhanças com o método do fracionamento do 

lucro, tem sido usado como método principal na última década nos EUA. Com este método, 

os EUA conseguem regular a temática dos preços de transferência entre os diferentes 

estados que possuem diferentes regras tributárias. Esta metodologia assenta na repartição 

do lucro, usando uma equação que tem em consideração três variáveis principais que são 

usadas como pesos para adaptar a cada situação. Essas variáveis são, as Vendas, os 

Ativos e a massa salarial. 

 

No decorrer deste trabalho foi possível mostrar as fragilidades, quer dos métodos indicados 

pela OCDE, quer das variáveis ativos e massa salarial. Como resultado identifica-se o 

potencial de uma metodologia com a estrutura do “Formulary Apportionment”, mas apenas 

com a variável das vendas (Berthier, 2020), pois é a única que não permite uma modelação 

subjetiva. 

 

A aplicação teórica desta metodologia iria permitir uma correlação direta entre o local de 

origem das vendas e a contribuição fiscal para essa mesma localização, isto é, o pagamento 

de IRC iria ocorrer no local onde as vendas teriam ocorrido e não tendencialmente onde a 

produção do bem ou serviço ocorre. Esta metodologia proposta iria eliminar a necessidade 

de controlo dos Preço de transferência, pois funcionaria apenas com o resultado 

consolidado, onde qualquer transação entre participadas é anulado pelo efeito da 

consolidação. A proposta consiste na repartição do EBT consolidado com a utilização das 

vendas realizadas em cada país ao consumidor final, como chave de alocação. 

 

 

Assim permite-nos ver que ao longo dos anos as empresas têm-se dedicado mais à gestão 

dos preços de transferência, evidenciado pelo fosso entre as duas metodologias, em termos 

de receita fiscal. Outro indicador com base nos dados apurados, nomeadamente pelo facto 

das taxas comparadas mostrarem que a taxa aplicada na casa mãe ser semelhante ou 

inferior às taxas usadas em Portugal demonstra que podemos estar perante a transferência 

de lucros para serem tributados nas casas mãe e também para serem absorvidas pelos 

prejuízos ou custos de fabricação. 
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Apesar do valor médio da “Impostos - Novo Método” ser superior ao valor médio de 

“Impostos pagos PT” para os anos de 2016, 2017 e 2018, e de ser inferior em 2015, conclui-

se que estatisticamente não existem diferenças significativas nos impostos calculados pelos 

dois métodos. 

 

A aplicação desta metodologia proposta teria múltiplos impactos, quer a nível social, 

económico e principalmente na gestão das entidades, centralmente na casa mãe e 

localmente nas subsidiárias. O impacto nos colaboradores das subsidiárias seria 

extremamente positivo a nível individual, com a motivação gerada pelo aumento da 

autonomia nas decisões e transparência na comunicação de objetivos/estratégias. A nível 

social pelo impacto seria realizado pelo aumento de postos de trabalho, investimento 

estrangeiro e recursos gerados pelo aumento dos impostos pagos. 

 

Em termos do grupo, a aplicação desta metodologia irá permitir uma otimização de recursos 

alocados ao controlo de fluxos financeiros dentro e fora do grupo em contrapartida da 

redução dos recursos alocados aos Preços de Transferência, potencializar o 

reconhecimento das empresas na sociedade pelo aumento do empenhamento na melhoria 

da imagem, atrair investidores (os quais dão preferência a empresas estáveis e com 

preocupações ao nível social e estrutural em vez de otimização fiscal com politicas pouco 

claras). Irá também fornecer uma comunicação transparente sobre as diferentes mais-

valias de cada entidade do grupo, desenvolver os fornecedores locais e potencializar novas 

estratégias locais, permitir às empresas concentrar os recursos em estratégias de 

desenvolvimento de vendas e ao mesmo tempo manter talentos e assegurar a lealdade dos 

mesmos e aumentar a eficiência na poupança de recursos ao adotarem formas de 

poupança conscientes e contribuírem com ideias estratégicas (Jalan e Vaidyanathan, 

2017). 

 

Não deixando de fora toda a melhoria nas relações com as autoridades tributárias, pois com 

este novo contexto, existiria uma maior comunicação entre autoridades tributárias de países 

diferentes, uma redução de recursos usados para supervisionar e inspecionar o tema de 

preços de transferência, um aumento da Receita fiscal Global, um aumento da receita Fiscal 

nos países maioritariamente consumidores, uma redução dos conflitos entre as entidades 

e autoridades tributárias e um aumento da transparência. 
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Acima de tudo, a aplicação desta metodologia simples permitiria, uma visão realista de 

como o mercado funciona na realidade, uma aplicação prática do conceito de equidade, 

mais sinergias, redução da burocracia, e o desincentivo à transferência de lucros (Mescall 

e Nielsen, 2021). 

 

As limitações encontradas durante a pesquisa concentraram-se na escassez de informação 

financeira a nível da cada mãe, falta de informação sobre o beneficiário efetivo das 

entidades e pouca abertura dos gestores para abordarem o tema, com receio de 

consequências. A base de dados TP Catalyst (versão 117 – Dezembro de 2019) usada para 

a recolha da informação financeira e dados do beneficiário efetivo, pertence à empresa 

Bureau Van Dijk que possui outras bases de dados financeiras, no entanto apesar desta 

(base de dados) ser dedicada ao processo de documentação de Preços de Transferência, 

continha ainda muitas lacunas de informação omissa ou incoerente. 

 

Como trabalho consecutivo e preconizador das alterações económicas previstas nesta tese 

deveria ser realizado um estudo de impacto social e económico para cada estado membro 

da UE, por forma a identificar os impactos individuais e respetivas consequências. Em 

paralelo deverão ser aprovadas as necessárias Diretivas Europeias para a troca de 

informação Económica/Financeira e fiscal entre estados membros em forma de divulgação 

pública de informações discriminadas por país (CBCR), relativamente às empresas mãe e 

respetivas sucursais. Este passo irá evidenciar o caminho para a unificação económica 

Global, eliminando parte dos constrangimentos existentes na gestão das multinacionais. 
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 ANEXO A 
Lista de Empresas em Portugal e respetivos Acionistas na Holding  
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 ANEXO B 
Lista de Empresas em Portugal e respetivos dados financeiros 
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 ANEXO C 
Lista dos Acionistas na Holding e respetivos dados financeiros  
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