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Resumo 

 

Este estudo pretende descrever e analisar as propriedades estatísticas da Taxa Efetiva de 

Imposto de Longo Prazo (ETR LP), enquanto medida do comportamento de evasão fiscal 

das empresas portuguesas, no período de agregação de 10 anos, entre 2006 a 2015. 

O comportamento de evasão fiscal é entendido como a capacidade de uma empresa pagar 

um valor reduzido de impostos no período considerado. A ETR LP é calculada pela fração 

entre o somatório dos impostos e o somatório dos resultados antes de impostos 

declarados. Foram recolhidos da base de dados SABI os dados contabilísticos de 25.443 

empresas portuguesas com resultados antes de impostos positivos nos anos referidos. 

Os resultados apurados revelam que: (1) a taxa efetiva de imposto de curto prazo (ETR 

CP) não é uma proxy precisa da ETR LP e deve por isso ser usada com cautela para 

classificar o comportamento de evasão fiscal de longo prazo das empresas portuguesas; 

(2) a ETR CP exibe maior persistência na classe das grandes empresas com ETR CP 

reduzida; (3) a ETR LP é influenciada pelas características específicas das empresas, 

dimensão, endividamento, intensidade em capital, intensidade em inventário, e 

rentabilidade; (4) os comportamentos de evasão fiscal são distintos dentro de cada classe 

de dimensão considerada, micro e pequenas, médias, e grandes empresas. 

 

Palavras-chave: Taxa Efetiva de Imposto de Longo Prazo; Evasão Fiscal. 
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Abstract 

 

This study aims to describe and analyse the long term effective tax rate (ETR LP) 

statistical properties, as a measure of Portuguese companies’ tax evasion behavior, during 

the 10 year aggregation period, from 2006 to 2015. 

Tax evasion behavior is understood as a company’s ability to pay a reduced amount of 

taxes over the period considered. ETR LP is calculated by the ratio between the sum of 

taxes and the sum of declared pre-tax results. Accounting data of 25,443 Portuguese 

companies, always with positive results before taxes, was collected from the SABI 

database. 

The obtained results show that: (1) the annual effective tax rate (ETR CP) is an ETR LP 

imprecise proxy and should therefore be used carefully to classify Portuguese companies’ 

long-term tax evasion behavior; (2) ETR CP shows greater persistence for large 

companies with lower ETR CP; (3) ETR LP is influenced by the companies’ specific 

characteristics, size, leverage, capital intensity, inventory intensity and profitability; (4) 

tax evasion behavior is distinct within each class, micro and small, medium, and large 

companies. 

 

Keywords: Effective Long-Term Tax Rate; Tax Evasion. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A crise financeira dos últimos anos, as políticas de austeridade implementadas, e os casos 

noticiados de valores reduzidos de impostos pagos por algumas empresas multinacionais, 

por via da transferência de resultados para territórios com taxas de imposto mais 

reduzidas, ou mesmo nulas, ou do aproveitamento de benefícios fiscais concedidos, 

sensibilizaram a opinião púbica para a necessidade de assegurar que todas as empresas 

paguem os impostos correspondentes aos rendimentos efetivamente obtidos. 

Um dos casos noticiados foi a estratégia de evasão fiscal da Google Inc, que através de 

um esquema de planeamento fiscal designado por "Double Irish with Dutch Sandwich", 

transferiu para as Bermudas, território sem impostos sobre o rendimento das empresas, a 

maior parte dos seus rendimentos obtidos no estrangeiro, através de pagamentos a 

entidades relacionadas, e assim reduziu a ETR (taxa efetiva de imposto) daqueles 

rendimentos, em 2010, para 2,4%. Mais recentemente, na sequência das revelações 

conhecidas por “Paradise Papers”, veio à luz a estratégia de evasão fiscal da Nike Inc, 

que com um esquema semelhante reduziu a sua ETR mundial, de 32,2% em 2007 para 

13,2% em 2015. 

Para combater a erosão das bases tributárias das multinacionais que decorrem destas 

estratégias de evasão e de outras que exploram os desajustes entre as diferentes jurisdições 

fiscais, a OCDE iniciou em 2013 o movimento conhecido por plano anti BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting), que se concretizou na apresentação de um plano com 15 

recomendações aos Estados Membros. Entretanto, a Comissão Europeia levou a cabo um 

trabalho complementar, com vista a uniformizar os normativos fiscais no que respeita aos 

conceitos de estabelecimento estável, de limitação da dedução de juros, de dupla dedução 

de gastos em situações cross border ou de obrigação de tributação de dividendos com 

origem em jurisdições de tributação reduzida. 

Acontece, no entanto, por vezes, que opiniões generalizadas não se refletem por completo 

nos resultados obtidos em estudos académicos. A propósito da evasão fiscal das 

multinacionais, Dyreng, Hanlon, Maydew, 2014, ao analisar a evolução das taxas de 

imposto nos Estados Unidos durante 25 anos, entre 1988 e 2012, verificaram que, não 

obstante a taxa estatutária ter permanecido estável, a ETR apresentou uma tendência 
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descendente, mas que não foi mais acentuada nas empresas multinacionais do que nas 

empresas puramente domésticas, o que sugere que as primeiras não se encontram em 

vantagem na exploração, com sucesso, das atividades de evasão fiscal. 

Os comportamentos de evasão fiscal das empresas assumem muitas e diferentes formas, 

e para os classificar são avançados na comunicação social, de forma mais ou menos 

(des)apropriada, termos com significados distintos e ambíguos, tais como fraude, evasão, 

elisão fiscal, ou planeamento fiscal agressivo. Os organismos internacionais também 

propõem as suas definições. A OCDE, por exemplo, define “tax avoidance” como o 

comportamento que, embora possa ser estritamente legal, geralmente está em contradição 

com a intenção do legislador, e define “tax evasion” como o comportamento associado a 

arranjos ilegais em que a responsabilidade fiscal é escondida ou ignorada. Nos estudos 

académicos, de um modo geral, as definições avançadas também são diversas, embora 

normalmente se distingam umas das outras pelo conjunto considerado de atividades 

empreendidas pelas empresas para reduzir o valor dos impostos a pagar. 

Para melhor compreender a amplitude das atividades de evasão fiscal, é apresentada por 

enquanto a classificação sugerida por António Carlos dos Santos, 2010, de acordo com a 

qual a empresa pode pagar menos impostos agindo intra legem (dentro da lei), extra legem 

(fora da lei) ou contra legem (contra a lei): (1) dentro da lei quando a poupança fiscal é 

expressa ou implicitamente desejada pelo legislador que estabelece exclusões tributárias, 

deduções específicas, abatimentos à matéria coletável, ou isenções fiscais; (2) fora da lei 

quando a poupança fiscal é obtida com recurso a negócios jurídicos que não estão 

previstos nas normas de incidência e/ou que, estando previstos, têm um regime menos 

oneroso; (3) contra a lei quando a poupança fiscal resulta da prática de atos ilícitos. 

Por ser uma medida facilmente compreensível e disponível, uma vez que as empresas a 

divulgam nas suas demonstrações financeiras, a ETR costuma estar no centro do debate 

público acerca dos comportamentos de evasão fiscal, como se comprova pelos exemplos 

antes referidos. Mas também no que respeita à sua mensuração não existe consenso e por 

isso muitas medidas empíricas foram desenvolvidas. Assim, Hanlon e Heitzman, 2010, 

num artigo de referência que resume a investigação na área da fiscalidade, apresentam 

uma tabela resumo com 12 diferentes medidas de evasão fiscal, e alertam para o facto de, 

embora muitas capturem no essencial o mesmo, nem sempre todas são apropriadas para 
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responder às diferentes questões que são colocadas pelos investigadores, ou mesmo 

adequados aos universos de empresas que são considerados. 

Outro desafio importante na literatura sobre o tema da evasão fiscal é o da pesquisa sobre 

os seus determinantes, dar resposta à questão por que motivo algumas empresas 

conseguem, com sucesso, pagar menos impostos que as restantes. De um modo muito 

sucinto, são adiantadas como variáveis explicativas a dimensão, o crescimento, a 

alavancagem, a estrutura de capital, as despesas em investigação e desenvolvimento, o 

mix de ativos, a rentabilidade, as variáveis de corporate governance, as relações com 

clientes e fornecedores, o grau de operações com o exterior, atividades com paraísos 

fiscais, ou as reformas fiscais. Os resultados obtidos quanto à influência das variáveis 

explicativas apontam às vezes em sentidos opostos. 

Tendo em conta o exposto, com as devidas adaptações à realidade nacional, o objetivo 

deste estudo é o de descrever e analisar as propriedades estatísticas da taxa efetiva de 

imposto de longo prazo (ETR LP), enquanto medida do comportamento de evasão fiscal 

das empresas portuguesas, no período de agregação de 10 anos, entre 2006 e 2015. São 

testadas hipóteses relativas à fiabilidade e persistência da taxa efetiva de imposto de curto 

prazo (ETR CP), e hipóteses relativas aos determinantes da ETR LP, considerando as 

características especificas de longo prazo das empresas, dimensão, endividamento, 

intensidade do capital, intensidade do inventário, e rentabilidade. Os modelos propostos 

são ainda estimados em separado para as micro e pequenas, médias e grandes empresas. 

Os dados necessários para construir as variáveis e testar as hipóteses de trabalho são 

extraídos da base de dados SABI e resultam, após aplicação dos critérios considerados 

oportunos para a sua constituição, numa amostra final de 25.443 empresas.  

Os resultados apurados revelam que: (1) a taxa efetiva de imposto de curto prazo (ETR 

CP) não é uma proxy precisa da ETR LP e deve por isso ser usada com cautela para 

classificar o comportamento de evasão fiscal de longo prazo das empresas portuguesas; 

(2) a ETR CP exibe maior persistência na classe das grandes empresas com ETR CP mais 

reduzida; (3) a ETR LP é influenciada pelas características específicas das empresas 

dimensão, endividamento, intensidade em capital, intensidade em inventário, e 

rentabilidade; (4) os comportamentos de evasão são distintos dentro de cada classe 

considerada, micro e pequenas, médias, e grandes empresas. 
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A dissertação prossegue da seguinte forma. O Capítulo II contém a uma breve revisão da 

literatura. No Capítulo III são descritas as hipóteses de investigação, a amostra, as 

variáveis e os modelos utlizados. No Capítulo IV são apresentadas e discutidos os 

resultados apurados. O Capítulo V é reservado à exposição das conclusões, limitações do 

estudo, e perspetivas de investigação futuras. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo tem por finalidade efetuar uma breve revisão da literatura relacionada com 

o tema em estudo, designadamente quanto aos conceitos, medidas, e determinantes de 

evasão fiscal. 

 

2.1 – Conceito de Evasão Fiscal 

Na literatura académica não existe uma definição universalmente aceite do 

comportamento de evasão fiscal, uma vez que este depende sempre, por um lado, de uma 

opinião subjetiva de limitação do seu grau, alcance, e objetivo, mas também, por outro, 

dos propósitos de cada estudo. Desai e Dharmapala, 2006, usam o termo “tax avoidance”, 

Minick e Noga, 2010, usam o termo “gestão tributária”, e Armstrong e al., 2012, usam o 

termo “planeamento fiscal”. São também muitas as atividades de evasão fiscal 

referenciadas, como o envolvimento em esquemas de planeamento fiscal agressivo que 

geram perdas financeiras sem perdas económicas ou assunção de risco correspondentes 

(Lisowsky, 2010), as transferências de rendimentos para paraísos fiscais (Dyreng e 

Lindsey, 2009), ou uso de títulos híbridos complexos (Engel e al., 1999), entre outras. 

Em geral existe sempre uma maior preocupação com as atividades mais intencionais ou 

agressivas. No entanto a aferição dos conceitos de agressividade e de intenção é sempre 

subjetiva, e por isso muito difícil. No artigo já antes referido, Hanlon e Heitzman, 2010, 

apresentam uma definição muito ampla de evasão fiscal, que compreende todas as ações, 

lícitas ou ilícitas, que permitem a redução do valor dos impostos a pagar, posicionáveis 

num continuum de atividades, em função da sua maior ou menor agressividade, em que 

termos como elisão ou planeamento fiscal, associados a práticas legais ou a taxas 

nominais de imposto mais baixas, estão mais próximos de um dos extremos, e em que 

termos como fuga e fraude fiscal estão mais próximos do outro extremo. Nesta 

perspectiva, o “tax avoidance” pode ser entendido pelo maior grau de incerteza quanto à 

sustentabilidade das posições fiscais declaradas pelas empresas, posições essas que 

podem ser colocadas em causa pelas autoridades tributárias.  
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Tendo em conta o exposto, e porque assim mais se adequa aos objetivos propostos, para 

mitigar os problemas que decorrem da sua interpretação, o presente estudo utiliza o termo 

“tax avoidance” ou “evasão fiscal” apresentada por Dyreng, Hanlon e Maydew, 2008, 

entendido como a capacidade de uma empresa em pagar impostos reduzidos, com respeito 

aos resultados antes de impostos obtidos, qualquer que seja a atividade empreendida com 

esse objetivo. 

 

2.2 – Medidas de Evasão Fiscal 

As empresas declaram a sua posição fiscal através das diferentes rúbricas de resultados e 

de impostos que constam das suas declarações contabilísticas e fiscais. A generalidade 

das medidas de evasão fiscal das empresas são calculadas com base em dados recolhidos 

destas duas fontes, mais das contabilísticas, mais disponíveis, e menos das fiscais, por 

questões relacionadas com o sigilo fiscal. As principais são a taxa efetiva de imposto 

(ETR) e as diferenças entre os resultados contabilísticos e fiscais (BTD). 

De modo resumido, a ETR corresponde a uma fração entre uma rúbrica de impostos e 

uma rúbrica de resultados, usualmente resultados antes de impostos, EBIT, vendas e 

prestações de serviços. Por ser mais fácil o acesso aos dados, a maior parte dos estudos 

usa a GAAP ETR, calculada pela divisão entre a estimativa de impostos e os resultados 

contabilísticos declarados, em alternativa à CASH ETR, calculada pela divisão entre os 

impostos a pagar e os resultados tributáveis. Por sua vez a BTD corresponde a uma 

diferença, entre os resultados contabilísticos e os resultados fiscais, obtidos após os 

ajustamentos definidos na lei ou concretizados no seguimento de auditorias fiscais. Pode 

ser transitória, quando altera os resultados contabilísticos e fiscais de igual modo, no 

mesmo período, em anteriores ou posteriores, ou permanente, caso contrário. 

Sobre estas medidas os diversos autores desenvolveram uma série de proxies para 

responder às diferentes questões colocadas. Por exemplo, Hanlon e Heitzman, 2010, na 

tabela resumo das diferentes medidas de evasão fiscal, analisam quatro tipos de ETR e 

três tipos de BTD. Por sua vez Lennox, Lisowsky e Pittman, 2012, usam oito proxies 

diferentes para agressividade fiscal, cinco versões de ETR e três versões de BTD, 

enquanto Chen, Chen, Cheng e Shevlin, 2010, usam dois tipos de ETR e dois tipos de 
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BTD e Frank, Lynch e Rego, 2009, usam uma versão de ETR, outra de BTD, e ainda mais 

duas medidas calculadas com base nos resíduos das regressões que envolvem a BTD.  

A literatura académica também investiga de que forma a ETR e a BTD são medidas que 

capturam as mesmas ou diferentes atividades de evasão fiscal. Hanlon e Heitzman, 2010, 

argumentam que estão muito relacionados, que a ETR é um rácio enquanto a BTD é uma 

diferença, e relembram, que ambas, em geral, apenas capturam as “non conforming 

activities”, i.e., as atividades que não afetam de igual modo o resultado contabilístico e o 

resultado fiscal, e não capturam as “conforming activities”, que afetam os afetam de igual 

modo. Noutra perspetiva, Lisowsky, Robinson e Schmidt, 2013, apresentam a figura de 

um continuum de atividades de evasão fiscal, das menos agressivas, à esquerda, para as 

mais agressivas, à direita, de acordo com o grau de incerteza quanto à capacidade da 

empresa em sustentar a posição fiscal declarada, e argumentam que a BTD captura 

atividades de evasão fiscal mais agressivas não capturadas pela ETR. No entanto, 

Guenther, 2011, afirma que quando a ETR é a medida teórica adequada à investigação, 

as duas medidas capturam exatamente o mesmo tipo de agressividade, não havendo 

motivos para argumentar que a BTD se posiciona mais à direita no continuum de 

atividades de evasão fiscal. 

Quanto ao período considerado, entretanto Dyreng, Hanlon e Maydew, 2008, 

argumentam que a ETR anual não permite aferir se a empresa é capaz de reduzir o 

pagamento de impostos de modo permanente, ano após ano, ou se apenas o consegue 

ocasionalmente, em resultado de motivos de circunstância, como por exemplo através do 

aproveitamento de um benefício fiscal temporário. Para corrigir a limitação apontada, 

desenvolvem e propõem uma medida de evasão fiscal de longo prazo, a ETR para 

períodos mais longos de tempo, a 5 e 10 anos, calculada pelo rácio entre a soma dos 

impostos pagos e a soma dos resultados antes de impostos, que permite acomodar os 

choques transitórios que apenas afetam o curto prazo. 

 

2.3 – Determinantes de Evasão Fiscal 

Existe na literatura académica um elevado interesse quanto aos determinantes da evasão 

fiscal das empresas. Vários estudos investigam a associação da ETR com as 
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características específicas das empresas, dimensão, endividamento, asset mix, operações 

no estrangeiro, localização das subsidiárias, a estrutura de propriedade da empresa, 

sistemas de compensação dos gestores, variáveis de corporate governance, tipo de 

organização sindical, entre muitas outras, dos quais é apresentado a seguir um pequeno 

resumo cronológico. 

Desde logo, Stickney e McGee, 1982, investigam o grau de neutralidade do sistema fiscal 

americano com respeito às grandes empresas. Os resultados mostram que as empresas 

com ETR mais baixas tendem a ser mais alavancadas, mais intensas em capital, e mais 

em atividades relacionadas com recursos naturais. O envolvimento em operações 

estrangeiras e a dimensão não parecem desempenhar um papel importante na explicação 

das diferenças entre as ETR das empresas. Os autores argumentam que os governos por 

vezes concedem benefícios fiscais a empresas sujeitas níveis de risco mais elevados, com 

processos de produção mais longos e de sucesso mais incerto, ou com requisitos de capital 

mais elevados.  

Depois, Zimmerman, 1983, analisa o efeito da dimensão das empresas enquanto proxy 

de custos políticos e sugere que as grandes empresas enfrentam ETR mais elevadas, uma 

vez que apresentam níveis de prosperidade e visibilidade superiores, sendo por isso mais 

sujeitas a medidas de regulação por parte dos governos. Os resultados mostram que cerca 

de 50 das maiores empresas listadas em bolsa, industriais, do petróleo e do gás natural, 

apresentam ETR mundiais, com impostos domésticos e estrangeiros, significativamente 

maiores que as restantes, sobretudo após a implementação da Tax Reform Act de 1969. 

Entretanto, Gupta e Newberry, 1997, estudam a relação da ETR com variáveis específicas 

das empresas e ainda com a Tax Reform Act de 1986. Os resultados sugerem que a ETR 

está associada com a estrutura de capital, o asset mix, e a rentabilidade, antes ou depois 

da reforma referida, mas que não está associada com a variável dimensão para o caso das 

empresas com mais anos de atividade. Os resultados colocam dúvidas acerca da eficácia 

da reforma fiscal referida para reforço da neutralidade do sistema fiscal, e chamam a 

atenção para a questão dos grupos de interesse que, com referência a este tema, apenas 

focam a sua análise na variável dimensão para retirar as suas conclusões. 

Por sua vez, Rego e Wilson, 2009, examinam a relação entre as compensações aos 

gestores de topo e agressividade fiscal. A teoria prevê que incentivos em equity risk 
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motivam os gestores a tomar decisões de investimento e financiamento de maior risco, na 

medida em que o consequente aumento da volatilidade do retorno das ações origina o 

aumento do valor das suas carteiras de stock options. Consistente com esta previsão, os 

autores encontram evidência que maiores incentivos em equity risk estão positivamente 

associadas com atividades mais agressivas de evasão fiscal. 

Continuando, mais recentemente, Lisowsky, 2010, desenvolve um modelo econométrico 

para estimar a probabilidade de uma empresa se envolver em atividades de planeamento 

fiscal abusivo e conclui que aquela probabilidade está negativamente relacionada com o 

endividamento, e positivamente relacionada com a presença de subsidiárias em paraísos 

fiscais, com o valor dos rendimentos obtidos no estrangeiro, com ajustamentos fiscais 

inconsistentes, com perdas em litígios, com a dimensão, com a rentabilidade, e com o 

recurso a promotores de tax shelters. 

Por fim, Kraft, 2014, investiga a associação da ETR, no período que abrange a reforma 

fiscal alemã de 2008, com as características especificas dimensão, crescimento, 

endividamento, despesas de leasing operacionais, free cash flow, rentabilidade e price to 

book value. Os resultados sugerem que a reforma fiscal teve um efeito negativo sobre a 

ETR, que as empresas multinacionais têm mais possibilidades de reduzir os impostos a 

pagar, que as empresas de maior dimensão, com maior price to book value, e com maior 

free cash flow, parecem ter ETR mais elevadas, e que as empresas mais alavancadas e 

com mais despesas de leasing parecem ter ETR mais reduzidas. 

Neste capítulo foi apresentado o quadro conceptual relativo às questões que são colocadas 

nesta dissertação, sendo possível concluir, com respeito a todos os pontos elencados, que 

não há unanimidade quer quanto aos conceitos e às medidas, quer quanto aos resultados 

obtidos quando estudados os determinantes das atividades de evasão fiscal. 

.  
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CAPÍTULO 3 – HIPÓTESES, DADOS E METODOLOGIA 

Tendo por base a revisão da literatura efetuada, são agora apresentados neste capítulo os 

objetivos e as hipóteses de investigação, os critérios de seleção da amostra, os dados e as 

variáveis utilizadas, bem como os modelos econométricos adotados para o apuramento 

dos resultados. 

 

3.1 – Objetivos e Hipóteses de Investigação 

Este estudo tem como propósito descrever as propriedades da ETR LP das empresas 

portuguesas, quando considerado o período de agregação de 10 anos, entre 2006 e 2015. 

Pretende-se em primeiro lugar avaliar se a ETR CP é uma proxy precisa da ETR LP para 

efeitos de classificação do comportamento de evasão fiscal de longo prazo. Depois se e 

em que medida a ETR CP é persistente no tempo. E por fim analisar a associação entre 

as características específicas de longo prazo das empresas e a ETR LP. 

Tendo por referência o trabalho realizado por Dyreng, Hanlon e Maydew, 2008, são 

formuladas as duas hipóteses de investigação seguintes (H1 e H2), para avaliar (H1) em 

que medida a ETR CP é uma boa previsora do comportamento de evasão fiscal de longo 

prazo, e (H2) em que medida a ETR CP é persistente no tempo. 

 

H1: A ETR de Curto Prazo (não) é boa previsora da ETR de Longo Prazo. 

H2: A ETR de Curto Prazo (não) é Persistente. 

 

Seguindo a linha de investigação das determinantes da ETR, com a devida adaptação à 

realidade portuguesa, são formuladas as cinco hipóteses de investigação seguintes (H3 a 

H7), para avaliar a associação entre as características específicas de longo prazo das 

empresas portuguesas e o comportamento de evasão fiscal de longo prazo. 

Consoante a perspetiva, a associação entre a dimensão e a ETR pode ser positiva ou 

negativa. Por um lado, de acordo com a teoria do poder político, Siegfried, 1972, e Rego, 
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2003, argumentam que as empresas de maior dimensão podem manipular o processo 

político a seu favor, ou beneficiar de economias de escala nas suas atividades de 

planeamento fiscal, e assim reduzir a sua carga fiscal. Por outro lado, de acordo com a 

teoria do custo político, Zimmerman, 1983, e Gupta e Newberry, 1997, argumentam que 

as empresas de maior dimensão, dado o maior escrutínio a que são sujeitas por parte do 

público, da imprensa e do governo, evitam mais os comportamentos de evasão fiscal. 

 

H3: A Dimensão está relacionada com a ETR de Longo Prazo. 

 

Os resultados empíricos, embora não consensuais, apontam para uma relação negativa 

entre o endividamento e a ETR. Os normativos fiscais permitem normalmente um 

tratamento fiscal diferenciado das decisões de financiamento, na medida em que os juros, 

ao contrário dos dividendos, são dedutíveis para efeitos fiscais. Segundo Stickney e 

McGee, 1982, Gupta e Newberry, 1997, e Richardson e Lanis, 2007, as empresas que 

recorrem mais a dívida, e menos a aumentos de capital, conseguem reduzir por essa via 

os impostos a pagar. No entanto, Harris e Feeny, 2003, e Jansen, 2005, complementam a 

análise e sugerem que empresas que se envolvem em formas mais agressivas de 

planeamento fiscal recorrem menos a dívida para esse efeito. 

 

H4: O Endividamento está relacionado com a ETR de Longo Prazo. 

 

Stickney e McGee, 1982, e Gupta e Newberry, 1997, entre outros, incluíram nos seus 

modelos a variável explicativa intensidade em capital e argumentam que as empresas 

podem, por um lado, aproveitar os benefícios fiscais concedidos a investimentos em 

ativos fixos tangíveis, e por outro, melhor gerir a dedução das depreciações, normalmente 

em períodos mais curtos do que os da vida económica dos ativos, por comparação com 

aquelas que obrigatoriamente reconhecem a totalidade dos gastos de forma imediata. Os 

resultados confirmam em geral a relação negativa da intensidade em capital com a ETR. 
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H5: A Intensidade em Capital está relacionada com a ETR de Longo Prazo. 

 

Alguns autores, como Richardson e Lanis, 2007, identificam uma associação positiva da 

intensidade em inventário com a ETR e sugerem que aquela resulta da inexistência de 

benefícios fiscais de natureza análoga aos da intensidade em capital. Lee e Swenson, 

2012, no entanto, argumentam que as empresas com intensidade em inventário mais 

elevada podem aproveitar esquemas relacionados com preços de transferência para 

reduzir o valor dos impostos a pagar. 

 

H6: A Intensidade em Inventário está relacionada com a ETR de Longo Prazo. 

 

Gupta e Newberry, 1997, consideram no seu modelo a rentabilidade na qualidade de 

variável de controlo. Dado que, assumindo preferências fiscais constantes, a ETR é uma 

função entre impostos e resultados obtidos, o seu valor pode variar apenas por variação 

da rentabilidade. Por outro lado parece razoável considerar que as empresas mais 

rentáveis podem ter mais incentivos a investir em atividades de evasão fiscal.  

 

H7: A Rentabilidade está relacionada com a ETR de Longo Prazo. 

 

Cada uma das hipóteses antes apresentadas vai ser testada primeiro para todas as 

empresas, e depois em separado, para cada uma das classes consideradas, micros e 

pequenas, médias, e grandes empresas. Os resultados são apresentados e discutidos no 

Capitulo IV. 

 

3.2 – Amostra, Dados, e Variáveis 

Estabelecidas as hipóteses de investigação, são agora apresentados os critérios de seleção 

da amostra, bem como os dados recolhidos e as variáveis utilizadas. 
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3.2.1 – Amostra 

A amostra inicial é constituída por 70.463 empresas portuguesas, com valores 

contabilísticos declarados nos anos de 2006 a 2015, sem dados em falta para o cálculo 

das variáveis consideradas, sem início ou cessação de atividade no período, e com volume 

de negócios e valor do ativo sempre superiores a 50.000 euros, de modo a excluir 

empresas sem atividade ou com relatos financeiros menos fiáveis. 

E, a literatura elenca um conjunto de casos que podem enviesar os resultados e distorcer 

as apreciações elaboradas quando se usa a ETR como medida de evasão fiscal: pode ser 

negativa porque os impostos são negativos e os resultados antes de impostos (RAI) 

positivos; pode ser negativa porque os impostos são positivos e os RAI negativos; pode 

ser positiva quando os impostos são negativos e os RAI negativos; e pode ser muito 

elevada quando os impostos são positivos e os RAI muito reduzidos. Na sua origem 

podem estar, por exemplo, situações de reembolso de imposto, dedução de prejuízos 

fiscais, ou valores relativos de tributações autónomas elevados. Assim, Richardson e 

Lanis, 2007, referem seis critérios de exclusão de empresas da amostra, entre os quais 

empresas com resultados negativos, como procedeu Zimmerman, 1983, e empresas com 

prejuízos dedutíveis, como procedeu Wang, 1991. 

Por isso, no presente trabalho, para mitigar os problemas de interpretação referidos, tendo 

em conta que 19,97% das empresas da amostra inicial apresentam RAI CP negativo e 

23,47% das empresas apresentam RAI LP negativo, foi constituída uma amostra final, de 

25.443 empresas, por exclusão de todas as empresas com RAI negativo em qualquer um 

dos anos considerados, às quais se vão aplicar os modelos propostos, e apurar e discutir 

os resultados. 

 

3.2.2 – Dados e Variáveis 

Os dados recolhidos e as variáveis utilizadas são agora apresentadas. A Tabela 1 é 

formada essencialmente pela informação relativa às categorias contabilísticas em termos 

absolutos, enquanto a Tabela 2 remete para as variáveis calculadas de acordo com as 
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exigências teóricas, essencialmente os rácios relativos aos indicadores de curto e de longo 

prazo preconizados nos modelos analíticos. 

Tabela 1 – Dados Contabilísticos  

Código Designação Campo SABI 

IMP Imposto Imposto s/ o Rendimento do Exercício 

RLP Resultado Liquido Período Resultado Líquido do Exercício 

RAI Resultados Antes de Impostos Calculado: RLP – IMP  

ACT Ativo Total Total do Ativo 

PML Passivo Médio Longo Prazo Passivo - MLP 

AFT Ativo Fixo Tangível Imobilizado Corpóreo 

EXI Existências Existências 

VNG Volume de Negócios Volume de Negócios 

DIS Distrito Distrito 

CAE CAE Código da CAE Rev.3 Principal 

SIC SIC Code Código da SIC US Principal 
(Elaboração própria) 

 

O comportamento de evasão fiscal de curto e de longo prazo das empresas é medido pelas 

duas varáveis de interesse ETR CP e ETR LP, respetivamente. A ETR CP corresponde 

ao rácio entre o valor do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IMP) e o 

valor dos resultados antes de impostos (RAI) de cada empresa em cada ano, e a ETR LP 

ao rácio entre o somatório do IMP e o somatório do RAI, para os anos de 2006 a 2015. 

De notar que a ETR LP assim calculada não corresponde à simples média das ETR CP 

de cada empresa, pois caso o fosse, seria mais influenciada, de modo indesejado, pelos 

valores mais extremos da ETR CP. Uma vez que apenas estão disponíveis na base de 

dados SABI as rúbricas contabilísticas, apenas é calculada a GAAP ETR. Os valores da 

ETR CP e ETR LP são winsonorizados em 0 e 1. 

 

Tabela 2 – Variáveis 

Variável Designação Mensuração 

ETR CP Taxa Efetiva de Imposto CP Impostos / Resultados antes Impostos 

ETR LP Taxa Efetiva de Imposto LP Σ Impostos / Σ Resultados antes Impostos 

DIM LP Dimensão LP Ln ( Σ Ativo total / 10)  

END LP Endividamento LP Σ Passivo Médio Longo Prazo / Σ Ativo Total 
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Variável Designação Mensuração 

CAP LP Intensidade Capital LP Σ Ativo Fixo Tangível / Σ Ativo Total 

INV LP Intensidade Inventário LP Σ Inventários / Σ Ativo Total 

ROA LP Rentabilidade LP Σ Resultado Liquido / Σ Ativo Total 

LOC  Distrito Distrito da Empresa 

IND Indústria Indústria da Empresa Classificação FF12 

CAT LP Classe de Dimensão das Empresas Micro, Pequena, Média, Grande 
(Elaboração própria) 

 

As características específicas de longo prazo das empresas são mensuradas da mesma 

forma que a ETR LP e, no essencial, correspondem ao rácio entre o somatório do 

numerador e o somatório do denominador das respetivas variáveis de curto prazo. A 

variável dimensão (DIM LP) é calculada pelo logaritmo natural da média do ativo total, 

o endividamento (END LP) pelo rácio entre o somatório da dívida de médio e longo prazo 

e o somatório do ativo total, a intensidade em capital (CAP LP) pelo rácio entre o 

somatório do ativo fixo tangível e o somatório do ativo total, a intensidade em inventário 

(INV LP) pelo rácio entre o somatório das existências e o somatório do ativo total, e a 

rentabilidade do ativo (ROA LP) pelo rácio entre o somatório do resultado líquido e o 

somatório do ativo total.  

A variável indústria (IND) é composta por dummies associadas a cada uma das 12 

indústrias que integram a classificação de Fama e French, e foi incluída no modelo de 

modo a controlar a variação da ETR por indústria. Diferentes setores podem obter 

tratamentos fiscais diferentes, de natureza técnica ou política. Por sua vez a variável 

localização (LOC) é composta por dummies associadas a cada um dos distritos de 

localização da sede, e pretende controlar, entre outros fatores, o efeito de diferentes taxas 

nominais de imposto por território ou a utilização de benefícios fiscais do tipo espacial. 

Por fim, para operacionalizar a estimação em separado dos modelos de regressão 

propostos, foi utilizada a variável classe de dimensão de empresa (CAT LP), com os 

valores possíveis de micro e pequenas, médias, e grandes empresas, determinados de 

acordo com os limites do valor do ativo (ACT) e do volume de negócios (VNG) 

preconizados na recomendação da União Europeia de 6 de maio de 2003. 
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3.3 – Modelos Econométricos 

Neste ponto são apresentados os modelos de regressão propostos para testar as hipóteses 

avançadas. As equações (1) e (2) são adotadas do trabalho de Dyreng, Hanlon e Maydew, 

2008, e a equação (3) inclui as varáveis referenciadas na literatura consideradas mais 

pertinentes, tendo em conta os dados disponíveis e o espectro das empresas da amostra. 

Para avaliar em que medida a ETR CP é uma boa previsora da ETR LP, é proposto o 

seguinte modelo de regressão, a estimar pelo método dos mínimos quadrados: 

 (1) 

퐸푇푅	퐿푃	 = 	 훼 + 	훼 	퐸푇푅	퐶푃	 + 휀  

 

onde a variável dependente, 퐸푇푅	퐿푃	 , corresponde à taxa efetiva de imposto de longo 

prazo para a empresa i, e a variável independente 퐸푇푅	퐶푃	 , corresponde à taxa efetiva de 

imposto de curto prazo, selecionada aleatoriamente, no período de 10 anos, entre 2006 e 

2015, da empresa i. 

Depois, para avaliar em que medida a ETR CP é persistente no tempo, é proposto o 

seguinte modelo de regressão, a estimar pelo método dos mínimos quadrados: 

 (2) 

퐸푇푅	퐶푃	 , = 	 훼 + 	훼 	퐸푇푅	퐶푃	 , + 	휀 ,  

 

onde a variável dependente 퐸푇푅	퐶푃	 ,  corresponde à taxa efetiva de imposto de curto 

prazo do período t+1 para a empresa i, e a variável independente 퐸푇푅	퐶푃	 ,  corresponde 

à taxa efetiva de imposto de curto prazo do período anterior t, para a empresa i. 

Por fim, para avaliar a associação entre as características específicas de longo prazo das 

empresas portuguesas e a ETR LP, é proposto o seguinte modelo de regressão, a estimar 

pelo método dos mínimos quadrados: 

 (3) 
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퐸푇푅	퐿푃 = 훼 + 훼 퐷퐼푀	퐿푃 + 훼 퐸푁퐷	퐿푃 + 훼 퐶퐴푃	퐿푃 + 훼 퐼푁푉	퐿푃  

+훼 푅푂퐴	퐿푃 + 훼 퐼푁퐷 + 훼 퐿푂퐶 + 휀  

 

onde a variável dependente, 퐸푇푅	퐿푃 , corresponde à taxa efetiva de imposto de longo 

prazo para a empresa i, e as variáveis independentes correspondem a proxies para as 

características especificas de longo prazo das empresas, dimensão (DIM LP), 

endividamento (END LP), intensidade em capital (CAP LP), intensidade em inventário 

(INV LP) e rentabilidade do ativo (ROA LP), e ainda as variáveis de controlo indústria 

(IND) e localização (LOC). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados das análises univariadas, 

bivariadas, e multivariadas dos modelos explicativos propostos quanto à fiabilidade e 

persistência da ETR CP, e quanto aos determinantes da ETR LP. 

 

4.1 – Estatísticas Descritivas da ETR de Curto e Longo Prazo 

A Tabela 3 apresenta algumas características iniciais das variáveis de interesse ETR CP 

e ETR LP, quando consideradas as 70.463 empresas da amostra inicial. Os dados revelam 

que, ao contrário do que seria esperado, a percentagem de empresas com RAI negativo 

(ou nulo) é maior no longo prazo, 23,47%, do que no curto prazo, 19,97%. Os dados 

também revelam, com respeito às observações da ETR fora do intervalo [0,1], que 

ocorrem quando o valor do imposto é negativo ou maior que o RAI, que a percentagem é 

maior no longo prazo, 25,70%, do que no curto prazo, 13,58%, mesmo nas situações em 

que o RAI é positivo, 2,07% no longo prazo e 4,04% no curto prazo. 

Tabela 3 – Características Iniciais da Distribuição da ETR CP e da ETR LP 
Item ETR CP ETR LP 

Total Observações 704630 70463 
Observações com Denominador (RAI) <= 0 140703 16536 
% Observações com Denominador (RAI) <= 0 19,97% 23,47% 
Observações com ETR fora do intervalo [0,1] 95668 18109 
% Observações com ETR fora do intervalo [0,1]  13,58% 25,70% 
Observações com ETR fora do intervalo [0,1] e RAI>0 14572 2844 
% Observações com ETR fora do intervalo [0,1] e RAI>0 2,07% 4,04% 

(Fonte: dados SABI e elaboração própria) 

 

Para melhor compreender os dados expostos é efetuada a respetiva análise gráfica. A 

Figura 1 apresenta a evolução da percentagem de empresas com RAI CP negativo ou 

nulo. Entre 2006 e 2010 a percentagem manteve-se estável, com média de 16,25%, mas 

aumentou no período subsequente, atingindo o valor máximo de 27,53% em 2012. A 

percentagem de empresas com RAI CP negativo ou nulo nos últimos 5 anos, entre 2011 

e 2015, 23,47%, é praticamente igual à percentagem total de empresas com RAI LP 

negativo ou nulo, 23,70%. 
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Figura 1 – Evolução da % de Empresas com RAI CP Negativo (ou Nulo) 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; 70463 empresas) 

 

A Figura 2 apresenta a evolução do valor total do RAI CP negativo. O gráfico de barras 

evidencia dois períodos distintos. O valor mínimo do segundo quinquénio, 4,34 mil 

milhões de euros, é superior ao valor máximo do primeiro quinquénio, 3,98 mil milhões 

de euros. Em 2014, das 20 empresas com maior RAI CP negativo, representativas de 63% 

do total, 7 pertencem ao setor da construção e 5 ao setor do transporte de passageiros.  

 

Figura 2 – Evolução do Valor Total do RAI CP Negativo 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; valores em mil milhóes de euros) 
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A análise gráfica sugere, tendo em conta a forma de mensuração da ETR LP, que a maior 

percentagem de empresas com RAI negativo (ou nulo) a 10 anos, resulta dos efeitos da 

crise económica dos anos de 2010 a 2014, reforçados, provavelmente, pela adoção de 

comportamentos oportunísticos de gestão do RAI, por limitação dos resultados positivos, 

e não limitação dos resultados negativos com vista à sua dedução futura, hipótese, no 

entanto, que carece de melhor investigação.  

Considerados os dados anteriores, e conforme já referido na exposição dos critérios de 

constituição da amostra, para ultrapassar os problemas que decorrem da interpretação da 

ETR, a amostra final, utilizada na análise subsequente, contém apenas as empresas com 

RAI positivo em todos e qualquer um dos 10 anos considerados. 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis de interesse ETR CP e ETR 

LP. Os dados revelam que a variação em torno da média e da mediana é menor no longo 

prazo. O valor do percentil 5 da ETR CP é de 0,96% e da ETR LP é de 11,18%. As 

empresas sentem dificuldades em manter valores de ETR muito reduzidos quando o 

período de agregação aumenta. No entanto, os valores dos percentiis 25 da ETR CP e da 

ETR LP são praticamente iguais, 20,00% e 20,99%, respetivamente. Constata-se assim 

que algumas empresas conseguem manter comportamentos de evasão fiscal, com sucesso, 

mesmo quando o período de cálculo da ETR aumenta para 10 anos. 

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas da ETR CP e ETR LP 
Variável Média Mediana D. Padrão P 5 P 25 P 75 P 95 

ETR CP 0,2981 0,2653 0,1918 0,0096 0,2000 0,3331 0,7393 
ETR LP 0,2601 0,2533 0,1007 0,1118 0,2099 0,2969 0,4339 

(variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

Para melhor compreender a distribuição das variáveis ETR CP e ETR LP, são 

apresentadas nas Figuras 3 e 4 os respetivos histogramas com bins de amplitude igual a 

10 pontos percentuais. Os gráficos revelam claramente que a distribuição da ETR LP é 

mais estreita quando comparada com a distribuição da ETR CP. Enquanto no curto prazo 

8,42% das empresas conseguem obter uma ETR inferior a 10%, no longo prazo a 

percentagem desce para 4,47%. Enquanto no curto prazo 67,31% das empresas 

conseguem obter uma ETR inferior a 30%, no longo prazo a percentagem aumenta para 

76,16%. 
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Figura 3 – Histograma da ETR CP – Amostra Final 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR CP winsonorizada em 0 e 1) 

 

Figura 4 – Histograma da ETR LP – Amostra Final 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

O estreitamento das distribuições do curto para o longo prazo valida o argumento 

apresentado por Dyreng, Hanlon e Maydew, 2008, quanto às limitações da ETR CP, de 

ser influenciada por choques transitórios que tendem a ser absorvidos quando o período 

de agregação aumenta. Para investigar se existem diferenças na distribuição da ETR CP 

e da ETR LP por classe de dimensão das empresas, são apresentados os mesmos 

histogramas, para as duas classes menos representadas na amostra final, primeiro para as 

médias empresas nas Figuras 5 e 6, e depois para as grandes empresas nas Figuras 7 e 8. 
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Figura 5 – Histograma da ETR CP – Médias Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR CP winsonorizada em 0 e 1) 

 

Figura 6 – Histograma da ETR LP – Médias Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

Com respeito à classe das médias empresas, os gráficos mostram que o estreitamento 

verificado na distribuição da ETR LP se mantém, pelo que as conclusões antes adiantadas 

na mesma se aplicam. No entanto, com respeito à classe das grandes empresas, os gráficos 

mostram que o estreitamento da distribuição da ETR LP é muito menos acentuado, 

sobretudo à esquerda, em particular no bin com valores entre 0 e 10%, o que sugere que 

as grandes empresas não sentem a mesma dificuldade antes identificada, quando 

considerada a amostra completa, em manter valores de ETR LP muito reduzidos. 
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Figura 7 – Histograma da ETR CP – Grandes Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR CP winsonorizada em 0 e 1) 

 

Figura 8 – Histograma da ETR LP – Grandes Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

Para classificar o comportamento de evasão fiscal em função da magnitude da ETR CP e 

da ETR LP, depois de analisadas as estatísticas descritivas e observados os histogramas 

apresentados, é adotado o seguinte critério: (1) a ETR é considerada reduzida quando o 

seu valor é inferior ou igual a 20%; (2) a ETR é considerada elevada quando o seu valor 

é superior a 30%; (3) a ETR é considerada intermédia nos restantes casos. 
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4.2 – Fiabilidade da ETR de Curto Prazo 

De modo a avaliar a associação entre o comportamento de evasão fiscal de curto e de 

longo prazo vamos proceder à estimação da ETR LP contra uma ETR CP da mesma 

empresa selecionada aleatoriamente no período de 2006 e 2015. Pretende-se avaliar até 

que ponto a ETR CP pode ser devidamente usada para classificar o comportamento de 

evasão fiscal de longo prazo. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 

A primeira linha apresenta os resultados quando consideradas todas as empresas da 

amostra final. Os dados revelam uma associação positiva entre a ETR CP e a ETR LP. O 

valor do coeficiente estimado é de 0,299, estatisticamente diferente de 0 (p-value<0,01), 

mas também diferente de 1 (p-value<0,01). Assim, embora se confirme a associação até 

um determinado grau, podemos concluir que, em geral, a ETR CP não é uma proxy 

precisa da ETR LP, devendo por isso ser usada com cautela para classificar o 

comportamento de evasão fiscal de longo prazo das empresas portuguesas. 

Tabela 5 – Resultados da Fiabilidade da ETR CP para Todas as Empresas 

Variável Dependente Condição Constante Coeficiente  
ETR CP R2 Ajustado Observações 

ETR LP 

Todas as Observações 0,171*** 0,299*** 0,329 25.443 
ETR CP <= 0,2 0,120*** 0,581*** 0,233 6.401 
0.2 < ETR CP <= 0.3 0,135*** 0,457*** 0,047 10.609 
0.3 < ETR CP 0,239*** 0,178*** 0,105 8.433 

(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

As linhas remanescentes apresentam os resultados para as partições da amostra 

constituídas de acordo com a magnitude da ETR CP selecionada. O valor do coeficiente 

estimado é de 0,581 para as ETR CP reduzidas, 0,457 para as ETR CP intermédias, e 

0,178 para as ETR CP elevadas. Os valores dos coeficientes estimados são também 

estatisticamente diferentes de 0 e de 1 (p-value<0,01). Os dados revelam que o grau de 

associação entre a ETR CP e a ETR LP é distinto em função da magnitude da ETR CP. 

A associação é maior para a partição das ETR CP reduzidas. Valores elevados da ETR 

CP são mais transitórios, e valores reduzidos da ETR CP são mais permanentes, o que 

será normal de esperar em consequência da adoção de comportamentos de evasão fiscal. 

Para melhor entender as consequências da utilização da ETR CP na (má) classificação do 

comportamento de evasão fiscal de longo prazo, vamos a seguir efetuar uma análise 
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gráfica dos resultados obtidos. A Figura 9 apresenta o histograma da ETR CP para o caso 

das empresas com ETR LP reduzida. O gráfico mostra que 31,21% das ETR CP são 

inferiores a 10% e 62,24% das ETR CP são inferiores a 20%. Para estas empresas a ETR 

CP selecionada aleatoriamente classificou corretamente o comportamento de evasão 

fiscal de longo prazo. Nas restantes 37,76% das empresas não. De notar que nestes casos 

apenas 10,21% das empresas apresentam uma ETR CP considerada elevada. 

Figura 9 – Histograma da ETR CP com ETR LP Reduzida – Amostra Final  

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variáveis ETR LP e ETR CP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Figura 10 apresenta o histograma da ETR CP para o caso das empresas com ETR LP 

elevada. A distribuição da ETR CP é mais uniforme na gama de valores possíveis. No 

entanto a ETR CP classificou corretamente o comportamento de (não) evasão fiscal de 

longo prazo em 72,14% das empresas. Nas restantes 37,76% das empresas não. Nestes 

casos, apenas 5,63% das empresas apresentam uma ETR CP reduzida. 

Figura 10 – Histograma da ETR CP com ETR LP Elevada – Amostra Final 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 
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4.2.1 – Fiabilidade da ETR CP por Classe de Empresa 

Para se apurar se os resultados da fiabilidade da ETR CP se mantém em cada classe de 

dimensão das empresas, vamos analisar a associação entre a ETR CP e a ETR LP, mas 

agora em separado, para as micro e pequenas, médias, e grandes empresas. Os resultados 

são apresentados na Tabela 6. As duas primeiras linhas apresentam os resultados para 

cada uma das classes referidas. Nas micro e pequenas empresas o valor do coeficiente 

estimado é de 0,295, nas médias empresas é de 0,365, e nas grandes empresas é de 0,407. 

Todos os coeficientes são estatisticamente diferentes de 0, mas também diferentes de 1 

(p-value<0,01). Os resultados indicam que, em geral, a associação entre a ETR CP e a 

ETR LP é mais forte na classe das grandes empresas. 

Tabela 6 – Resultados da Fiabilidade da ETR CP por Classe de Dimensão 

Variável Dependente Condição Valor Micros e 
Pequenas Médias Grandes 

ETR LP 
 

Todas as Observações 
Coeficiente 0,295*** 0,365*** 0,407*** 
R2 Ajustado 0,327*** 0,346*** 0,309*** 

ETR CP <= 0,2 
Coeficiente 0,557*** 0,735*** 0,921*** 
R2 Ajustado 0,223*** 0,302*** 0,280*** 

0.2 < ETR CP <= 0.3 
Coeficiente 0,443*** 0,640*** 0,929*** 
R2 Ajustado 0,044*** 0,104*** 0,132*** 

0.3 < ETR CP 
Coeficiente 0,176*** 0,205*** -0,093*** 
R2 Ajustado 0,104*** 0,102*** 0,038*** 

(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

As linhas remanescentes particionam as sub-amostras de acordo com a magnitude da ETR 

CP. Os dados revelam que a estrutura de fiabilidade da ETR CP é diferente na classe das 

grandes empresas. Na ETR CP reduzida e intermédia o coeficiente estimado é muito 

próximo de 1, e na ETR CP elevada é negativo e próximo de 0. Os testes aos coeficientes 

não rejeitam as hipóteses nulas de igualdade a 1 (pvalue<0,10) e igualdade a 0 

(pvalue<0,01) respetivas. 

Para melhor perceber a distinta estrutura de fiabilidade da ETR CP antes identificada 

vamos a seguir efetuar uma análise gráfica dos resultados para o caso das grandes 

empresas. A Figura 11 apresenta o histograma da ETR CP das grandes empresas com 

ETR LP reduzida. O gráfico mostra que 69,92% das ETR CP são inferiores a 20%. Nestas 

empresas a ETR CP selecionada aleatoriamente classificou corretamente o 
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comportamento de evasão fiscal de longo prazo. Nas restantes 30,08% das empresas não. 

De notar que nestes casos apenas 9,78% das empresas apresentam uma ETR CP elevada. 

Figura 11 – Histograma da ETR CP com ETR LP Reduzida – Grandes Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Figura 12 apresenta o histograma da ETR CP das grandes empresas com ETR LP 

elevada. O gráfico mostra que a distribuição é mais uniforme na gama de valores 

possíveis. A ETR CP apenas classificou corretamente o comportamento de (não) evasão 

fiscal de longo prazo em 51,17% das empresas. Nas restantes 48,83% das empresas não. 

Nestes casos apenas 9,30% das empresas apresentam uma ETR CP reduzida. 

Figura 12 – Histograma da ETR CP com ETR LP Elevada – Grandes Empresas 

(Fonte: Dados SABI e elaboração própria; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 
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No caso das grandes empresas, os resultados da análise gráfica estão de acordo com os 

resultados do modelo proposto. Considerada a relação entre as variáveis contínuas ou 

categóricas ETR CP e ETR LP, a taxa de acerto da ETR CP é maior quando esta é 

considerada reduzida. Os resultados são semelhantes aos obtidos por Dyreng, Hanlon e 

Maydew, 2008, provavelmente em resultado da maior similitude das respetivas amostras. 

 

4.3 – Persistência da ETR de Curto Prazo 

De modo a avaliar em que medida a ETR CP persiste no tempo, e se essa persistência 

depende da sua magnitude, vamos proceder à estimação da ETR CP da empresa i, do 

período t+1 contra a ETR CP do período t, primeiro para a amostra final, e depois, 

separadamente, para as partições da amostra em que a ETR CP é reduzida, intermédia e 

elevada. Se a ETR CP é persistente perfeita então é estimado um valor da constante igual 

a 0 e um coeficiente igual a 1. Pelo contrário, se a ETR CP seguir um processo puramente 

aleatório então é estimado um valor da constante igual à media da distribuição e um 

coeficiente igual a 0. Os resultados são apresentados na Tabela 7.  

A primeira linha apresenta os resultados quando consideradas todas as empresas da 

amostra final. Os dados revelam que a ETR CP exibe alguma persistência. O valor do 

coeficiente estimado é de 0,545, estatisticamente diferente de 0 mas também 

estatisticamente diferente de 1 (p-value<0,01). 

Tabela 7 – Resultados da Persistência da ETR CP para Todas as Empresas 

Variável Dependente Condição Constante Coeficiente  
ETR CPt R2 Ajustado Observações 

ETR CPt+1 

Todas as Observações 0,137*** 0,545*** 0,293 228.987 
ETR CPt <= 0,2 0,104*** 0,709*** 0,111 57.025 
0.2 < ETR CPt <= 0.3 0,101*** 0,664*** 0,020 95.584 
0.3 < ETR CPt 0,228*** 0,393*** 0,125 76.378 

(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

As linhas remanescentes apresentam os resultados para as partições da amostra 

constituídas de acordo com a magnitude da ETR CP do período t. O valor do coeficiente 

estimado é de 0,709 para as ETR CP reduzidas, 0,664 para as ETR CP intermédias, e 

0,393 para as ETR CP elevadas. Os valores dos coeficientes estimados são também 

estatisticamente diferentes de 0 e 1 (p-value<0,01). A persistência da ETR CP reduzida, 
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0,709, é substancialmente mais alta do que a persistência da ETR CP elevada, 0,393. A 

persistência observada depende da magnitude da ETR CP.  

Os resultados mostram que a persistência da ETR CP é assimétrica. As ETR CP reduzidas 

são mais persistentes do que as ETR CP elevadas. As estruturas de persistência das ETR 

CP reduzidas e elevadas revelam os esforços desenvolvidos pelas empresas para pagar 

menos impostos pelo menos quando o período de agregação aumenta para 10 anos. 

 

4.3.1 – Persistência da ETR CP por Classe de Empresa 

Para se verificar se os resultados da persistência da ETR CP antes apurados se mantém 

em cada classe de dimensão das empresas, vamos proceder à estimação do modelo, mas 

agora em separado, para as micro e pequenas, médias, e grandes empresas. Os resultados 

são apresentados na Tabela 8. 

As duas primeiras linhas apresentam os resultados para cada uma das classes referidas. 

Nas micro e pequenas empresas o valor do coeficiente estimado é de 0,543, nas médias é 

de 0,555, e nas grandes empresas é de 0,567. Todos os coeficientes são estatisticamente 

diferentes de 0, mas também diferentes de 1 (p-value<0,01). Os resultados indicam que a 

persistência da ETR CP é, sem mais, praticamente igual em todas as classes de empresas. 

Tabela 8 – Resultados da Persistência da ETR CP por Classe de Dimensão 

Variável Dependente Condição Valor Micros e 
Pequenas Médias Grandes 

ETR CPt+1 

Todas as Observações 
Coeficiente 0,543*** 0,555*** 0,567*** 
R2 Ajustado 0,291*** 0,303*** 0,320*** 

ETR CPt <= 0,2 
Coeficiente 0,699*** 0,662*** 0,831*** 
R2 Ajustado 0,144*** 0,128*** 0,186*** 

0.2 < ETR CPt <= 0.3 
Coeficiente 0,654*** 0,867*** 0,906*** 
R2 Ajustado 0,019*** 0,094*** 0,061*** 

0.3 < ETR CPt 
Coeficiente 0,392*** 0,364*** 0,181*** 
R2 Ajustado 0,124*** 0,106*** 0,028*** 

(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

As linhas remanescentes particionam as sub-amostras de acordo com a magnitude das 

ETR CP do periodo t. Os dados mostram que a estrutura de persistência das ETR CP é 

distinta na classe das grandes empresas. Os coeficientes estimados das ETR CP reduzidas 

e intermédias são próximos de 1 e o coeficiente estimado das ETR CP elevadas é mais 
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próximo de 0. O teste aos coeficientes da ETR LP intermédia, 0,906, não rejeita a hipótese 

nula de igualdade a 1 (pvalue>0,10). 

Os resultados apurados nas grandes empresas estão mais próximos das distribuições 

extremas. As ETR CP reduzidas ou intermédias são quase totalmente persistentes. As 

ETR CP elevadas seguem um processo quase aleatório. Quer o carácter mais permanente 

das ETR CP reduzidas quer o carácter mais transitório das ETR CP elevadas são mais 

fortes na classe das grandes empresas. Os dados sugerem que, no longo prazo, as 

atividades de evasão fiscal desenvolvidas pelas grandes empresas são muito intensas. 

 

4.4 – Determinantes da ETR de Longo Prazo 

Pretendemos neste ponto avaliar a associação entre as características específicas de longo 

prazo, mais referidas na literatura, das empresas portuguesas, e o respetivo 

comportamento de evasão fiscal quando medido pela ETR LP. Com esse objetivo são 

para já apresentadas as estatísticas descritivas e as correlações das variáveis contínuas, 

depois os resultados da análise multivariada, primeiro para todas as 25.443 empresas da 

amostra final, e por fim em separado, para cada uma das classes de dimensão das 

empresas. 

 

4.6.1 – Determinantes da ETR LP – Estatísticas Descritivas – Análise Univariada 

A Tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis incluídas no modelo de 

regressão, calculadas para o período de agregação de 10 anos. As variáveis são 

winsonorizadas à esquerda, a 0, e à direita, ao percentil 99 ou a 1, para mitigar o efeito 

dos outliers. A variável DIM LP apresenta uma média de 13,45 e uma mediana de 13,25, 

cerca de 514 mil e 694 mil euros de média do ativo total no período considerado, 

respetivamente, valores que refletem uma amostra constituída na sua maior parte por 

micro e pequenas empresas. Todas as variáveis apresentam uma média superior à 

mediana, e skewness positivo, o que reflete distribuições assimétricas com cauda direita 

mais longa. Os valores apurados da estatística Jarque-Bera permitem rejeitar a hipótese 

de distribuição normal das variáveis consideradas (p-value<0,01). 
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Tabela 9 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Especificas de Longo Prazo 
Item ETR LP DIM LP END LP CAP LP INV LP ROA LP 

Média 0,2601 13,4542 0,1303 0,2358 0,1512 0,0564 

Mediana 0,2533 13,2548 0,0891 0,1781 0,0802 0,0435 

Máximo 1,0000 17,7229 0,7732 0,8912 0,8857 0,1991 

Mínimo - 11,2130 - - - -0,0166 

Desvio Padrão. 0,1007 1,3398 0,1347 0,2040 0,1878 0,0455 

Skewness 1,1134 0,8287 1,4082 1,1055 1,6528 1,3429 

Kurtosis 8,3508 3,5543 5,0135 3,6575 5,5027 4,4962 

Jarque-Bera 35.609 3.238 12.707 5.641 18.223 10.021 

Observações 25.443 25.443 25.443 25.443 25.443 25.443 

Recodificação 0;1 0; P99 0; P99 0; P99 0; P99 0; P99 
(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Tabela 10 apresenta as estatísticas descritivas da ETR LP para cada uma das classes de 

empresas. Os dados revelam variações consideráveis da média da ETR LP. Atinge o valor 

máximo de 26,19% na classe das micro e pequenas empresas e o valor mínimo de 20,91% 

na classe das grandes empresas. Foram ainda calculados os pesos de cada classe na 

amostra final e na sub-amostra de empresas com ETR LP reduzida. Por exemplo, as 

grandes empresas representam 1,45% das empresas da amostra final, mas 2,58 % das 

empresas da amostra final com ETR LP reduzida. 

Tabela 10 – Estatísticas Descritivas da ETR LP por Classe de Dimensão 

Classe  Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 

Micro Pequenas 23.859 0,2619 0.2533 0.1007 93,77% 91,38% 

Médias 1.214 0,2406 0,2551 0,0933 4,77% 6,04% 

Grandes 370 0,2091 0,2467 0,1068 1,45% 2,58% 
(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Tabela 11 apresenta as estatísticas descritivas da ETR LP para cada uma das 12 

indústrias de acordo com a classificação de Fama e French. Sem considerar as indústrias 

com poucas observações, Energy (Oil, Gas, and Coal Extraction and Products) e 

Telecoms (Telephone and Television Transmission), a ETR LP atinge o valor máximo de 

27,92% na Business Equipment (Computers, Software, and Electronic Equipment) e o 

valor mínimo de 24,26 % na Money (Finance). Estas empresas representam 2,85% das 

empresas da amostra final e 3,64% das empresas com ETR LP reduzida. Os dados 

revelam um elevado nível de variação especifica no comportamento de evasão fiscal de 
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longo prazo, uma vez que 73,63% das empresas com ETR LP reduzida pertencem a 

indústrias com ETR LP superior à média global de todas as empresas, que se recorda que 

é de 26,01%. 

Tabela 11 – Estatísticas Descritivas da ETR LP por Indústria (Fama e French 12) 

Indústria  Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 
Consumer N 

Durables 1903 0,2436 0,2398 0,0912 7,48% 9,82% 

Consumer Durables 379 0,2586 0,2484 0,0951 1,49% 1,30% 

Manufacturing 2535 0,2537 0,2484 0,0991 9,96% 10,65% 

Energy 3 0,0865 0,0488 0,0960 0,01% 0,06% 

Chemicals 110 0,2605 0,2612 0,1025 0,43% 0,46% 

Business Equipment 336 0,2792 0,2689 0,1191 1,32% 1,43% 

Telecoms 24 0,3300 0,2837 0,1684 0,09% 0,08% 

Utilities 219 0,2451 0,2513 0,0951 0,86% 0,89% 

Shops 9974 0,2617 0,2537 0,0892 39,20% 32,64% 

Health 2179 0,2691 0,2684 0,1062 8,56% 7,56% 

Money 724 0,2426 0,2571 0,1215 2,85% 3,64% 

Other 7057 0,2632 0,2531 0,1126 27,74% 31,46% 
(Variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Tabela 12 apresenta as estatísticas descritivas da ETR LP para cada secção prevista na 

Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3, elaborada pelo Instituto 

Nacional de Estatística. Atinge o valor máximo de 29,24% na secção Informação e o 

mínimo de 23,01% na secção Agricultura. As empresas desta secção representam 2,85% 

das empresas da amostra final e 3,64% das empresas com ETR LP reduzida. Os dados 

revelam mais uma vez um elevado nível de variação específica no comportamento de 

evasão fiscal de longo prazo na medida em que 62,10% das empresas com ETR LP 

reduzida pertencem a secções com ETR LP superior à média global referida de 26,01%. 

Tabela 12 – Estatísticas Descritivas da ETR LP por Secção da CAE 
Secção Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 

Agricultura 533 0,2301 0,2281 0,0777 2,09% 2,79% 

Extração 86 0,2427 0,2363 0,1262 0,34% 0,56% 

Transformação 4.957 0,2517 0,2464 0,0959 19,48% 22,07% 

Eletricid., Gás 107 0,2332 0,2483 0,0913 0,42% 0,39% 

Agua, Resíduos 112 0,2564 0,2541 0,0977 0,44% 0,50% 

Construção 2.252 0,2704 0,2545 0,1115 8,85% 9,22% 

Comercio 9.362 0,2613 0,2539 0,0899 36,80% 31,73% 

Transportes 957 0,2430 0,2396 0,1040 3,76% 5,23% 
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Secção Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 

Alojam Restauração 749 0,2439 0,2400 0,0756 2,94% 2,73% 

Informação, 397 0,2924 0,2769 0,1295 1,56% 1,57% 

Financeiras, Seguros 281 0,2730 0,2768 0,1281 1,10% 1,12% 

Imobiliário 415 0,2367 0,2519 0,1038 1,63% 1,98% 

Consultoria, Ciência 1.878 0,2709 0,2653 0,1307 7,38% 8,62% 

Serviços de Apoio 614 0,2811 0,2705 0,1196 2,41% 2,13% 

Educação 141 0,2737 0,2572 0,1060 0,55% 0,35% 

Saúde, Apoio Social 2.192 0,2688 0,2685 0,1031 8,62% 7,36% 

Turismo, Desporto 77 0,2484 0,2485 0,1212 0,30% 0,33% 

Outros Serviços 333 0,2500 0,2432 0,0845 1,31% 1,32% 
(Variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

A Tabela 13 apresenta as estatísticas descritivas da variável ETR LP por localização da 

sede. Os dados revelam variações muito consideráveis no comportamento de evasão fiscal 

de longo prazo. A ETR LP atinge o valor máximo de 28,69% no distrito de Lisboa e o 

mínimo de 16,73% no distrito de Angra do Heroísmo. Apenas os distritos de Lisboa, 

Porto, Setúbal e Santarém apresentam uma ETR LP superior à média global referida de 

26,01%. Estes distritos representam 50,13% das empresas da amostra final e apenas 

33,75% das empresas com ETR LP reduzida. 

 

Tabela 13 – Estatísticas Descritivas da ETR LP por Localização 

Localização Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 

Angra Heroísmo 111 0,1673 0,1698 0,0555 0,44% 1,84% 

Aveiro 2.367 0,2534 0,2520 0,0882 9,30% 8,33% 

Beja 211 0,2245 0,2151 0,0649 0,83% 1,32% 

Braga 2.393 0,2507 0,2461 0,0898 9,41% 9,96% 

Bragança 247 0,1949 0,1960 0,0609 0,97% 2,63% 

Castelo Branco 386 0,2162 0,2085 0,0633 1,52% 2,94% 

Coimbra 990 0,2567 0,2542 0,0904 3,89% 3,74% 

Évora 329 0,2308 0,2212 0,0895 1,29% 1,76% 

Faro 737 0,2540 0,2502 0,0842 2,90% 2,29% 

Funchal 375 0,2044 0,2160 0,1009 1,47% 2,62% 

Guarda 343 0,1946 0,1969 0,0867 1,35% 3,56% 

Horta 40 0,1909 0,1743 0,1090 0,16% 0,68% 

Leiria 1.966 0,2593 0,2533 0,0944 7,73% 6,90% 

Lisboa 5.652 0,2869 0,2758 0,1097 22,21% 13,56% 

Ponta Delgada 213 0,1935 0,1918 0,0746 0,84% 2,63% 
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Localização Observ. Média Mediana D Padrão % Amostra % ETR < 0.2 

Portalegre 174 0,2253 0,2210 0,0717 0,68% 1,01% 

Porto 4.872 0,2764 0,2640 0,1060 19,15% 13,72% 

Santarém 1.128 0,2700 0,2589 0,0928 4,43% 2,98% 

Setúbal 1.105 0,2736 0,2667 0,1110 4,34% 3,49% 

Viana do Castelo 491 0,2228 0,2083 0,0825 1,93% 3,72% 

Vila Real 339 0,1996 0,2098 0,0877 1,33% 2,73% 

Viseu 974 0,2158 0,2086 0,0742 3,83% 7,59% 
(Variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

4.6.2 – Determinantes da ETR LP – Estatísticas Descritivas – Análise Bivariada 

A Tabela 14 apresenta os coeficientes de correlação entre as variáveis contínuas que 

integram o modelo proposto dos determinantes da ETR LP. A associação da ETR LP é 

estatisticamente significativa com as características específicas de longo prazo 

endividamento (END LP), intensidade em inventário (INV LP), e rentabilidade (ROA 

LP). Entre as variáveis explicativas, apesar de alguns coeficientes serem estatisticamente 

significativos, são em geral baixos, sempre inferiores a 0,5, o que sugere a ausência de 

problemas de multicolinariedade. 

Tabela 14 – Matriz de Correlações 

Variável  ETR LP DIM LP END LP CAP LP INV LP ROA LP 

ETR LP 1,000***      

DIM LP -0,004*** 1,000     

END LP 0,040*** 0,039*** 1,000***    

CAP LP -0,008*** 0,019*** 0,371*** 1,000***   

INV LP -0,027*** 0,007*** 0,070*** -0,256*** 1,000***  

ROA LP -0,246*** -0,060*** -0,318*** -0,100*** -0,313*** 1,000*** 
(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

4.6.3 – Determinantes da ETR LP – Análise Multivariada  

A Tabela 15 apresenta os resultados do modelo de regressão proposto, estimado pelo 

método dos mínimos quadrados, antes e depois da inclusão das variáveis de controlo 

localização (LOC) e industria (IND). As variáveis independentes são proxies das 

características dimensão (DIM LP), endividamento (END LP), intensidade do capital 

(CAP LP), intensidade do inventário (INV LP), e rentabilidade do ativo (ROA LP). As 

variáveis são calculadas para o período de agregação de 10 anos entre 2006 e 2015. 



35 
 

Tabela 15 – Resultados dos Determinantes da ETR LP para Todas as Empresas 

Variável Equação 1 Equação 2 

Coeficiente Estatística t Prob. Coeficiente Estatística t Prob. 

Var Controlo Não Sim 

C 0,338*** 53,070 - 0,228*** 20,433 - 

 DIM LP -0,001*** -3,173 0,002 -0,001*** -2,377 0,018 

 END LP -0,017*** -3,236 0,001 -0,012*** -2,465 0,014 

 CAP LP -0,032*** -9,552 - -0,020*** -6,085 - 

 INV LP -0,073*** -20,463 - -0,053*** -14,564  
 ROA LP -0,672*** -45,240 - -0,717*** -48,158 - 

R2 Ajustado   0,078***  0,152*** 

Observações 25.443 25.443 
(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variável ETR LP winsonorizada em 0 e 1) 

 

As regressões são estatisticamente significativas com um R2 ajustado de 0,078 e de 0,152, 

respetivamente. A inclusão das variáveis de controlo aumenta a significância global do 

ajustamento, mas pouco altera os valores dos coeficientes estimados ou a estrutura de 

sinais. Os resultados revelam que a ETR LP depende de todas as características 

específicas de longo prazo DIM LP, END LP, CAP LP, INV LP e ROA LP.  

Com respeito à variável dimensão (DIM LP) os coeficientes estimados são negativos e 

estatisticamente significativos (p-value<0,01). Quanto maior a DIM LP menor a ETR LP. 

Os resultados apurados são consistentes com a teoria do poder político de acordo com a 

qual as empresas de maior dimensão exploram com mais facilidade as possibilidades de 

redução do valor dos impostos a pagar. 

Quanto à variável endividamento (END LP) os coeficientes estimados são negativos e 

estatisticamente significativos (p-value<0,01). Quanto maior a END LP menor a ETR LP. 

Os resultados corroboram os estudos que alertam para o impacto da legislação fiscal sobre 

as decisões de financiamento. Em Portugal, os encargos financeiros são, regra geral, 

dedutíveis para efeitos fiscais, e os dividendos não. 

Quanto à variável intensidade em capital (CAP LP) os coeficientes estimados são 

negativos e estatisticamente significativos (p-value<0,01). Quanto maior a CAP LP 

menor a ETR LP. Os resultados sugerem que os benefícios fiscais associados a 

investimentos em ativos fixos e os métodos de dedução das depreciações permitem a 

redução do valor dos impostos a pagar. 
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Com respeito à variável intensidade em inventário (INV LP) os coeficientes estimados 

são negativos e estatisticamente significativos (p-value<0,01). Quanto maior a INV LP 

menor a ETR LP. A manipulação dos inventários é uma das formas clássicas de 

ajustamento contabilístico à omissão de vendas com vista à redução dos impostos a pagar. 

Quanto à variável rentabilidade (ROA LP) os coeficientes estimados são negativos e 

estatisticamente significativos (p-value<0,01). Quanto maior a ROA LP menor a ETR 

LP. Os resultados corroboram a hipótese que empresas mais rentáveis possuem mais 

recursos e incentivos a investir em atividades de evasão fiscal. 

No global os resultados apurados mostram que as variáveis específicas das empresas 

usualmente referidas na literatura, calculadas para o período de agregação de 10 anos, 

explicam o comportamento de evasão fiscal de longo prazo das empresas portuguesas 

quando medida pela ETR LP, mesmo depois de controlada a localização da sede e a 

indústria a que pertencem. 

 

4.6.4 – Determinantes da ETR LP por Classe de Empresa 

Para avaliar se os resultados antes apurados quanto ao sinal, magnitude, e significância 

estatística dos coeficientes estimados se mantêm em cada classe de dimensão das 

empresas, procedemos à estimação do mesmo modelo, pelo método dos mínimos 

quadrados, antes e depois da inclusão das variáveis de controlo localização (LOC) e 

indústria (IND), em separado, para as micro e pequenas, médias e grandes empresas. 

Os resultados são apresentados na Tabela 16. As regressões são estatisticamente 

significativas com R2 ajustados de 0,085, 0,117 e 0,072 para a Equação 3, sem variáveis 

de controlo, e 0,159, 0,259 e 0,391 para a Equação 4, com variáveis de controlo. Na 

análise subsequente são por isso considerados os resultados das equações que incluem as 

variáveis de controlo dado que a qualidade do ajustamento é maior. Os dados mostram 

resultados distintos em cada classe de dimensão das empresas. 
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Tabela 16 – Resultados dos Determinantes da ETR LP por Classe de Dimensão 

Coeficiente 
Equação 3 Equação 4 

Micro e 
Pequenas Médias Grandes Micro e 

Pequenas Médias Grandes 

Var Controlo Não Sim 

C 0,276*** 0,727*** 1,018*** 0,162*** 0,533*** 0,497*** 

DIM LP 0,003*** - 0,027*** - 0,048*** 0,004*** -0,022*** -0,020*** 

END LP -0,005*** -0,093*** 0,033*** -0,003*** -0,094*** -0,009*** 

CAP LP -0,038*** -0,022*** 0,067*** -0,028*** 0,006*** 0,062*** 

INV LP -0,083*** 0,028*** 0,127*** -0,061*** 0,046*** 0,115*** 

ROA LP -0,682*** -0,461*** -0,020*** -0,734*** -0,487*** -0,013*** 

R2 Ajustado  0,085*** 0,117*** 0,072*** 0,159*** 0,259*** 0,391*** 

Observações 23859 1214 370 23859 1214 370 
(***, **, * Significativo a 1%, 5% e 10%; variáveis ETR CP e ETR LP winsonorizadas em 0 e 1) 

 

Na classe das micro e pequenas empresas, os resultados revelam a troca de sinal do 

coeficiente estimado da variável DIM LP, a perda de significância estatística da END LP, 

e a manutenção da significância estatística e do sinal do coeficiente estimado das restantes 

variáveis. Quanto maior a DIM LP maior a ETR LP. A teoria do custo político pode ter 

aplicação no espectro das micro e pequenas empresas, em resultado do maior escrutínio 

por parte de clientes, fornecedores, instituições financeiras, e outras entidades 

relacionadas, a empresas de maior dimensão, por comparação com as empresas de menor 

dimensão, com menos relações comerciais. A END LP não tem significância estatística. 

O recurso ao endividamento por motivos fiscais parece não ser relevante dentro desta 

classe. A variável diferenciadora parece ser a INV LP na medida em que apenas nesta 

classe apresenta um coeficiente estimado de valor negativo com significância estatística. 

A manipulação dos inventários parece ser um comportamento de interesse nas micro e 

pequenas empresas. 

Na classe das médias empresas, os resultados revelam a perda de significância estatística, 

com troca de sinal, da variável CAP LP, a troca de sinal da variável INV LP, e o aumento 

do valor absoluto dos coeficientes estimados das variáveis DIM LP e END LP. A variável 

diferenciadora parece ser a END LP na medida em que apenas nesta classe o coeficiente 

estimado é estatisticamente significativo. O impacto do endividamento marginal na ETR 

CP parece assim ser mais relevante na classe das médias empresas. 
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Na classe das grandes empresas os resultados mostram que apenas as variáveis CAP LP 

e INV LP são estatisticamente significativas, mas com troca de sinal, para positivo. Os 

dados sugerem que as grandes empresas com mais intensidade em capital, ou com mais 

intensidade em inventário, tendem a apresentar ETR LP mais elevadas. Estes resultados 

podem, noutra perspetiva, corroborar a teoria do custo político, mas limitada às empresas 

com uma atividade mais material e visível para os diversos grupos de interesse, clientes, 

fornecedores, governo, público em geral, com mais CAP LP ou INV LP, mas não 

necessariamente com mais DIM LP.  

Analisados os resultados, e como se verificou nas hipóteses da fiabilidade e persistência 

da ETR CP, também se constata nas hipóteses dos determinantes da ETR LP que os 

resultados são diferentes dentro de cada classe de dimensão das empresas considerada. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

Este estudo tem como objetivo principal apresentar algumas evidências iniciais sobre a 

capacidade das empresas portuguesas em pagar valores reduzidos de impostos em 

períodos mais alargados de tempo. Tal como Dyreng e al, 2008, os dados revelam que 

uma fração significativa das empresas parecem ser capazes de evitar com sucesso o 

pagamento de impostos quando o período de agregação aumenta de 1 para 10 anos. 

Utilizando uma ETR LP a dez anos para medir o comportamento de evasão fiscal de longo 

prazo verifica-se que 20,29% das empresas conseguem manter uma taxa reduzida. Uma 

vez que a ETR LP média é de 26.01% parece que a evasão fiscal de longo prazo se 

concentra num subconjunto limitado de empresas. 

Foi investigada a fiabilidade da ETR CP e no geral os resultados apurados mostram que 

não é uma proxy precisa da ETR LP, e por isso deve ser usada com cautela para classificar 

o comportamento de evasão fiscal de longo prazo das empresas portuguesas. Os dados 

revelam também que o grau de associação entre a ETR CP e a ETR LP é distinto em 

função da magnitude da ETR CP, maior para as ETR reduzidas e menor para as ETR 

elevadas. A associação entre a ETR CP e a ETR LP é maior na classe das grandes 

empresas, mais forte para as ETR CP reduzidas ou intermédias, mas mais fraca para as 

ETR CP elevadas, quando comparada com as restantes classes de empresas. 

Os resultados apurados quanto à persistência da ETR CP revelam que esta é assimétrica. 

As ETR CP reduzidas são no geral mais permanentes do que as ETR CP elevadas. Os 

dados também mostram que a estrutura de persistência da ETR CP é distinta na classe das 

grandes empresas. Quer o carácter mais permanente das ETR CP reduzidas quer o 

carácter mais transitório das ETR CP elevadas é mais vincado nas grandes empresas. As 

grandes empresas conseguem com mais sucesso reverter as ETR CP elevadas e manter as 

ETR CP reduzidas. 

Foi ainda investigada a capacidade explicativa das características específicas de longo 

prazo das empresas portuguesas na ETR LP. Quando consideradas todas as empresas os 

coeficientes estimados são negativos e estatisticamente significativos, mesmo quando 

incluídas as variáveis de controlo industria e localização. Os dados também revelam que 

os resultados são distintos em cada classe de dimensão das empresas. Nas micro e 
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pequenas empresas a variável diferenciadora parece ser a INV LP na medida em que 

apenas nesta classe apresenta um coeficiente estimado de valor negativo com 

significância estatística. A manipulação discricionária dos inventários parece ser uma 

atividade de interesse nesta classe. Nas médias empresas a variável diferenciadora parece 

ser a END LP na medida em que apenas nesta classe o coeficiente estimado é 

estatisticamente significativo. Nas grandes empresas os dados mostram que apenas as 

variáveis CAP LP e INV LP são estatisticamente significativas, mas positivas, o que pode 

corroborar, noutra perspetiva, a teoria do custo político.  

Este estudo apresenta algumas evidências sobre o comportamento de evasão fiscal de 

longo prazo das empresas portuguesas, e complementa e confirma os resultados de 

Dyreng, Hanlon e Maydew, 2008, que centram a sua análise no desenvolvimento da 

medida de evasão fiscal de longo prazo, mas que, quanto aos determinantes da ETR LP, 

apenas efetuam apenas um exame baseado nas diferenças, entre os grupos de empresas 

com ETR LP baixas e altas, para uma amostra mais reduzida de empresas. 

No entanto apresenta algumas limitações que devem ser tidas em conta no momento em 

que se interpretam dos resultados obtidos. A medida utilizada para medir a evasão fiscal 

de longo prazo, a ETR LP, não captura o “conforming tax avoidance”, as atividades de 

evasão fiscal que alteram de igual modo os resultados contabilísticos e os resultados 

fiscais, como por exemplo o comportamento de omissão de proveitos. Por outro lado, 

apenas foram utilizados os dados contabilísticos declarados pelas empresas, pelo que não 

foi possível identificar ou expurgar o impacto das tributações autónomas nos resultados 

apurados. E, com respeito às determinantes da ETR LP, foi também considerado um 

número muito reduzido de variáveis, havendo muitas outras referidas na literatura que 

podem explicar os comportamentos de evasão fiscal de longo prazo.  

Tendo em conta o exposto, sugere-se por isso que futuras investigações possam, por um 

lado, mitigar as limitações atrás referidas, e, por outro, que o comportamento de evasão 

fiscal de longo prazo seja também estudado com o uso de outras medidas, como a CASH 

ETR ou a BTD, com a consideração de outras variáveis explicativas do comportamento 

fiscal de longo prazo, e tendo em conta outras formas de segmentação do universo das 

empresas portuguesas que se considerem pertinentes.  
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Anexos 

- Gráficos de Dispersão ETR LP e ETR CP- Todas as Observações  
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- Gráficos de Dispersão ETR LP e ETR CP- ETR CP <= 20% 
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- Gráficos de Dispersão ETR LP e ETR CP- ETR CP > 20% e ETR CP <= 30% 
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- Gráficos de Dispersão ETR LP e ETR CP- ETR CP > 30% 
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