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RESUMO  

Este estudo propõe-se investigar se a natureza familiar ou não familiar de uma empresa 

afeta a respetiva agressividade fiscal medida em termos da taxa efetiva de imposto. Na 

realização deste estudo empírico, foi utilizada uma amostra de empresas listadas na 

Euronext Lisbon e no Mercado Contínuo Espanhol, para o período entre 2014 e 2018, 

sendo a amostra constituída por 73 empresas-ano portuguesas e 231 empresas-ano 

espanholas, para o referido período. 

Os resultados dos testes empíricos mostraram uma relação positiva e estatisticamente 

significativa entre as empresas familiares e a taxa efetiva de imposto, sendo esta taxa 

medida pelo rácio entre o imposto pago e o resultado antes de impostos. Estes resultados 

são consistentes com empresas familiares menos agressivas fiscalmente que as empresas 

não familiares, evidenciando a tendência de estas suportarem uma carga tributária mais 

elevada, e as justificações para tal incluem um conjunto de atributos específicos, tais como 

a sua estrutura de ownership mais concentrada, uma maior preocupação com a reputação e 

com a manutenção do desempenho da empresa numa perspetiva de longo prazo.  

Adicionalmente, foi estudada a relação entre a capacidade de endividamento e a 

agressividade fiscal. A evidência empírica permite concluir que as empresas com maior 

capacidade de cumprir com as suas obrigações financeiras, medida pelo rácio de cobertura, 

são mais agressivas fiscalmente, sendo esta evidência consistente com a utilização do 

planeamento fiscal como substituto dos benefícios fiscais do endividamento. 

Este estudo revela-se bastante importante do ponto de vista do combate à fraude e evasão 

fiscal pois distingue as caraterísticas específicas das empresas que tendencialmente praticam 

atividades de planeamento fiscal e que os agentes da autoridade tributária podem 

acompanhar. 

 

Palavras Chave: Agressividade Fiscal; Empresas Familiares; Custos Não Fiscais; Conflitos 

de Agência; Capacidade de Endividamento. 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate whether differences between family and non-family firms 

affect tax aggressiveness measured in terms of the effective tax rate. To conduct this 

empirical study we use a sample of companies listed on Euronext Lisbon and the Spanish 

Continuous Market, for the period between 2014 and 2018, and the sample consists of 73 

Portuguese firm-years and 231 Spanish firm-years. 

The results of the empirical tests show a positive and statistically significant relationship 

between family firms and the effective tax rate, which is measured by the ratio of tax paid 

to pre-tax income. These results are consistent with less tax aggressiveness in family firms 

than in non-family firms, evidencing their tendency to support a higher tax burden, and the 

justifications for this include a set of specific attributes such as their concentrated 

ownership structure, a greater concern with the reputation and the maintenance of the 

company's performance in a long-term perspective. 

Additionally, we study the relationship between firm’s borrowing capacity and tax 

aggressiveness. Empirical evidence shows that companies that are better able to meet their 

financial obligations, as measured by the coverage ratio, are more tax aggressive, and this 

evidence is consistent with the use of tax planning as a substitute for debt tax benefits. 

 

Keywords: Tax Aggressiveness; Family firms; Non-tax costs; Agency Problems; Borrowing 

Capacity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é analisar a influência da natureza familiar ou não familiar de uma 

empresa no seu nível de agressividade fiscal1 para uma amostra constituída por empresas 

cotadas portuguesas e espanholas. Tal como no artigo de Chen, Chen, Cheng e Shevlin 

(2010), vamos ter em consideração os custos de natureza não fiscal que podem condicionar 

as atividades de gestão tributárias. De acordo com estes autores, a agressividade fiscal 

consiste na prática de atividades de planeamento fiscal que visam minimizar o resultado 

tributável. Estas atividades de planeamento fiscal podem ser legais, suscitar alguma dúvida 

e contestação, a chamada “zona cinzenta”, ou ilegais (Frank, Lynch e Rego, 2009; Chen et 

al., 2010). Se uma empresa é agressiva em termos fiscais, não significa necessariamente que 

esta esteja a incorrer em algo impróprio e condenável, pois a lei prevê isenções e benefícios 

que visam reduzir o montante de imposto a pagar e, em certas matérias, as empresas 

podem aproveitar as lacunas e a ambiguidade da lei para beneficiar também de uma 

redução do imposto (Frank et al., 2009). Segundo o estudo de Chen et al. (2010), as 

empresas familiares americanas são menos agressivas fiscalmente que as não familiares, no 

entanto, segundo Lioupi (2017) as empresas familiares gregas são mais agressivas 

fiscalmente que as não familiares; o presente estudo pretende estudar se as empresas 

familiares portuguesas e espanholas são mais ou menos agressivas fiscalmente quando 

comparadas com as não familiares. 

Tal como é comum na literatura, e seguindo os critérios de Chen et al. (2010) e Anderson e 

Reeb (2003), as empresas familiares são definidas como empresas cujo fundador ou 

membros da família fundadora ocupam a posição de CEO, pertencem aos quadros de 

diretores ou são blockholders2 da empresa. Nos restantes casos, as empresas são consideradas 

não familiares. Estes autores defendem que a presença de membros da família fundadora 

na estrutura de ownership da empresa origina um grande conflito de agência entre os 

acionistas maioritários e minoritários e um menor conflito de agência entre os gestores e os 

acionistas, quando comparadas com as empresas não familiares (Isakov e Weisskopf, 2015). 

Tal acontece uma vez que as empresas familiares apresentam uma estrutura mais 

concentrada de ownership, tem maior poder e influência na empresa e preocupam-se com a 

 
1 Na literatura é fácil encontrar muitas expressões que representam a agressividade fiscal como ‘tax 
aggressiveness’, ‘tax avoidance’, ‘tax evasion’, entre outras. 
2 Para ser considerada blockholder, a família deve ser detentora de pelo menos 5% do ownership (Chen et al., 
2010). 
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reputação devido aos seus horizontes de longo prazo e, por isso, o gestor pode negligenciar 

os interesses dos acionistas minoritários e agir em função dos interesses da família – 

acionistas maioritários. A extensão e a natureza dos conflitos de agência são afetadas pelas 

características das empresas familiares e não familiares, sendo que as consequências que daí 

advêm influenciam o nível de agressividade fiscal a ser adotado pelas empresas (Chen et al., 

2010). 

As empresas familiares são um importante componente na economia dado que 

representam mais de metade das empresas de todo o mundo. Segundo um estudo de La 

Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (1999), cerca de 53% das empresas cotadas são 

controladas por famílias. Chen et al. (2010) classificou 46% das empresas do índice S&P 

1500 como familiares. Em relação à amostra analisada nesta investigação, 62% das 

empresas cotadas portuguesas são familiares e 44% espanholas também o são. Dada a 

elevada representatividade das empresas familiares nos mercados e as caraterísticas 

específicas que as famílias apresentam e que influenciam a agressividade fiscal, justificam 

um estudo desta natureza. Portugal e Espanha são mercados financeiros pequeno e médio, 

respetivamente, com uma importância crescente no mercado financeiro mundial. Existem 

cerca de 50 empresas cotadas portuguesas e 180 no caso de Espanha, enquanto que no 

mercado norte americano, o número de empresas cotadas no NYSE ou no NASDAQ 

totalizam mais de 2500 empresas. Estes dois países foram escolhidos para serem alvo de 

análise uma vez que estão ligados através da história, da geografia e dos laços económicos, 

mas diferem ao nível do tamanho do mercado e do país, do número de empresas, entre 

outros fatores. Estas diferenças tornam relevante analisar Portugal e Espanha 

separadamente, não só para expandir as evidências internacionais, mas também para 

comparar os resultados e determinar se as conclusões são provas internacionais. 

Posteriormente, as diferentes amostras foram combinadas a fim de verificar a robustez dos 

resultados obtidos. 

Os resultados deste estudo mostram que o nível de agressividade fiscal adotado pelas 

empresas varia consoante a sua natureza familiar, consistente com a evidência de Chen et al. 

(2010). As empresas familiares, por apresentarem uma estrutura de ownership mais 

concentrada, possuírem horizontes temporais de longo prazo e pelo seu elevado poder e 

influência, são menos agressivas fiscalmente quando comparadas com as empresas não 

familiares.  As famílias preferem suportar encargos fiscais mais elevados para não incorrem 
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em custos de natureza não fiscal que as atividades de gestão tributária podem provocar, 

como a perda de reputação da família e de valor no mercado. Adicionalmente foi analisada 

a relação entre a capacidade de endividamento das empresas e a agressividade fiscal. Os 

resultados evidenciaram que as empresas com maior capacidade de cumprir as suas 

obrigações financeiras têm uma menor taxa efetiva de imposto, portanto, tendem a ser 

mais agressivas fiscalmente dado que utilizam o planeamento fiscal como substituto dos 

benefícios fiscais do endividamento. Estes resultados vão ao encontro dos de Lisowsky 

(2010). 

Uma grande parte dos estudos das empresas familiares focam-se em empresas norte-

americanas, deixando os países da europa por explorar nesta temática. Por esse motivo, 

esta análise das caraterísticas específicas das empresas familiares cotadas na Euronext 

Lisbon e no Mercado Contínuo Espanhol contribuem para colmatar essa lacuna na 

literatura. Este estudo possibilitou, ainda, uma melhor compreensão do impacto da 

estrutura acionista no planeamento fiscal e permitiu reforçar e corroborar os resultados 

obtidos por Chen et al. (2010). Para além disso, revela-se bastante importante para os 

agentes da autoridade tributária uma vez que indicam o tipo de empresa que 

tendencialmente é mais agressiva fiscalmente, e nesse sentido, facilita o trabalho destes 

agentes direcionando-os. 

Este estudo está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 inclui a revisão de literatura e o 

desenvolvimento das hipóteses a testar; o capítulo 3 descreve a amostra, a metodologia e as 

variáveis do modelo em estudo; no capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados 

das regressões e feita uma análise crítica; por último, no capítulo 5 são expostas as 

conclusões, algumas limitações deste estudo e perspetivas para investigações futuras. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA E DESENVOLVIMENTO DA 

HIPÓTESE 

A carga tributária representa um custo bastante significativo para as empresas e para os 

seus acionistas, por esse motivo, é desejável por eles uma redução desse custo e isso pode 

ser realizado através de diferentes estratégias de planeamento fiscal. No entanto, apesar da 

poupança de impostos, existem custos de natureza não fiscal elevados associados às 

práticas de gestão fiscal que as empresas têm de ter em consideração (Scholes et al., 2005). 

A agressividade fiscal tem sido estudada por inúmeros autores. Lisowsky, Robinson e 

Schmidt (2009) definem como sendo um conjunto de atividades de planeamento fiscal 

desde a gestão tributária legal até ao seu uso agressivo/ofensivo. Outra definição é dada 

pela investigação de Dyreng, Hanlon, e Maydew (2008) que defendem a agressividade fiscal 

como a envolvência de todas as transações que tem impacto nas obrigações fiscais da 

empresa, especificamente, definem esta prática como algo que promove o decréscimo da 

taxa efetiva de imposto durante um período de tempo razoável. A definição de 

agressividade fiscal considerada neste estudo é a definição defendida por Chen et al. (2010), 

tal como Frank et al. (2009), como sendo a prática de atividades de planeamento fiscal que 

visam minimizar o resultado tributável. Estas práticas de planeamento fiscal podem ser 

legais, ilegais ou suscitar alguma dúvida e contestação, tal efeito de legalidade ou ilegalidade 

não foi possível separar neste estudo dada a medida usada para medir estas práticas. 

De acordo com Chen et al. (2010), as empresas determinam o nível de agressividade fiscal 

tendo em conta o trade-off entre os benefícios marginais e os custos marginais de gerir a taxa 

efetiva de imposto. Os benefícios marginais correspondem ao montante do imposto 

poupado através do planeamento, enquanto que os custos marginais incluem os custos de 

gestão fiscal (tempo e esforço, custos de transação), a potencial penalização imposta pela 

autoridade tributária e os possíveis custos de reputação e de diminuição do preço das ações 

devido a eventuais rumores de elisão fiscal, ou seja, custos de natureza não fiscal que 

podem ser prejudiciais para a empresa. Hanlon e Slemrod (2009) analisaram a relação entre 

o preço das ações e as notícias sobre o envolvimento de empresas em práticas fiscais 

agressivas (envolvendo abrigos fiscais3) e chegaram à conclusão que, em média, o preço das 

 
3 Hanlon e Slemrod (2009) definem abrigos fiscais como transações bastante complexas com o objetivo de 
obter benefícios fiscais que não são necessariamente ilegais. 
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ações diminui quando se torna público que as empresas estão envolvidas em esquemas de 

gestão que visam reduzir as suas obrigações fiscais, nomeadamente, em abrigos fiscais. 

Determinantes da Agressividade Fiscal 

Existem muitos estudos sobre a relação entre as caraterísticas das empresas e a 

agressividade fiscal. Gupta e Newberry (1997) sugerem que a taxa efetiva de imposto4 está 

associada à estrutura de capitais da empresa e aos seus ativos. Stickney e McGee (1982) 

mostra que as operações no estrangeiro e o tamanho não são fatores dominantes no que 

concerne a alterações da taxa efetiva de imposto; em relação ao nível de alavancagem, da 

intensidade de capital e o tipo de indústria, estes influenciam o valor dessa taxa. Rego 

(2003) indica que as economias de escala existem para o planeamento fiscal, o que significa 

que uma empresa grande em tamanho deve ter uma taxa efetiva de imposto maior que as 

empresas mais pequenas e as empresas com lucros elevados tem uma taxa efetiva de 

imposto menor que as empresas com lucros mais baixos. Esta relação negativa entre a ETR 

e o resultado antes de imposto é consistente com o facto de as empresas com maiores 

resultados antes de imposto terem mais incentivos e recursos para fazer planeamento fiscal 

(Rego, 2003). Slemrod (2004) aponta que a motivação dos gestores para fazerem 

planeamento fiscal é influenciada pela relação entre os acionistas e o gestor responsável 

pelos impostos da empresa e pela reação acordada entre os gestores no caso de serem 

questionados pela autoridade tributária. Desai e Dharmapala (2006) mostra uma relação 

negativa entre as medidas de agressividade fiscal e a compensação de incentivos dos 

gestores. Os autores provam que incentivos mais altos estão associados a baixos níveis de 

elisão fiscal. 

Teoria da Agência e Agressividade Fiscal 

Os conflitos de agência são geralmente definidos de acordo com o conceito apresentado 

por Jensen e Meckling (1976) como a ação que maximiza a utilidade dos gestores que pode 

não maximizar necessariamente a utilidade dos acionistas, ou seja, quando ambas as partes 

procuram maximizar a sua utilidade, é possível que o gestor descure dos interesses dos 

acionistas e haja em seu próprio benefício, causando conflitos entre os dois grupos. Lanis e 

Richardson (2011) analisam a repercussão da composição do conselho de administração e a 

agressividade fiscal e constatam que o envolvimento de um maior número de 

 
4 Empresas que são mais agressivas fiscalmente têm uma ETR menor (Chen et al., 2010). 
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administradores independentes diminui a probabilidade de planeamento tributário 

agressivo. Chen et al. (2010) estuda a relação entre a agressividade fiscal e os conflitos de 

agência presente nas empresas familiares e não familiares. A razão para lidar com estes dois 

tipos de corporações separadamente é que, segundo os autores, a presença de elementos da 

família fundadora na estrutura de ownership da empresa afeta o nível de agressividade fiscal 

através do maior conflito de agência entre os acionistas maioritários e os acionistas 

minoritários (a preocupação surge do facto do gestor negligenciar os interesses dos 

acionistas minoritários e agir em função dos interesses da família - acionistas maioritários) e 

um menor conflito de agência entre os acionistas e os gestores, em comparação com as 

empresas não familiares. 

A extensão e a natureza dos conflitos de agência são afetadas pelas características das 

empresas familiares e não familiares, sendo que as consequências que daí advêm 

influenciam o nível de agressividade fiscal a ser adotado pelas empresas (Chen et al., 2010). 

 Empresas Familiares e Agressividade Fiscal 

As empresas familiares são surpreendentemente comuns (Bagnoli, Liu e Watts, 2011). La 

Porta et al. (1999) mostra que as empresas familiares são pelo menos tão predominantes 

quanto as empresas não familiares na Europa e na Asia. Tal como Anderson and Reeb 

(2003) e Chen et al. (2010), o presente estudo considera empresas familiares como empresas 

cujo fundador ou membros da família fundadora ocupam a posição de CEO, pertencem 

aos quadros de diretores ou são blockholders da empresa, as restantes são consideradas não 

familiares. Os níveis de agressividade fiscal praticados pelas empresas familiares e não 

familiares dependem da consideração que estas têm pelos benefícios e custos desse 

planeamento. A família carateriza-se pela elevada concentração de ownership, pelo seu poder 

e influência na empresa e pelos seus longos horizontes temporais. Em relação ao gestor das 

empresas não familiares, este detém uma parcela pouco significativa da empresa, possui 

pouco poder e influência e os seus horizontes são de curto prazo (Chen et al., 2010). 

Um dos benefícios da implementação de práticas fiscais agressivas é a maior poupança 

fiscal. O planeamento fiscal permite a redução de custos e consequente aumento do 

resultado da empresa e dos seus cash flows, que se poderá traduzir em novos investimentos 

que permitam aumentar o valor da empresa. Além disso, esta poupança fiscal pode ser 

vantajosa tanto para os acionistas, dado que podem obter mais dividendos e um aumento 
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do valor das ações, como para os gestores, caso estes sejam compensados pelo seu esforço 

e eficiente gestão fiscal (Annuar, Salihu e Obid, 2014).  

Outro potencial ganho da agressividade fiscal, para os que tomam a decisão de o fazer, é a 

extração de rendimentos. Desai e Dharmapala (2004, 2006) mostram a ligação entre a 

extração de rendimentos e a agressividade fiscal, argumentando que as caraterísticas do 

planeamento fiscal são bastante complexas e tal complexidade possibilita mascarar a 

extração de rendimentos e a manipulação dos ganhos, permitindo ocultar a intenção 

subjacente e impedir a sua deteção pela autoridade tributária. Crocker e Slemrod (2005) 

defendem que o efeito da agressividade fiscal depende da existência de qualquer punição e 

até que ponto a empresa conseguirá superá-la com o salário do gestor. 

No lado das desvantagens de praticar atividades de gestão fiscal, um importante custo é a 

potencial penalidade imposta pela autoridade tributária. Tal pode acontecer após as 

atividades de planeamento serem detetadas através de uma auditoria fiscal realizada pelos 

agentes fiscais. Embora as penalidades5 impostas possam afetar financeiramente a empresa 

(multas e impostos adicionais), o impacto é maior na sua reputação (Annuar et al,. 2014). 

Isakov e Weisskopf (2015) consideram que as decisões tomadas nas empresas familiares 

são influenciadas pela reputação que estas têm como um ativo e que querem proteger. 

Casson (1999) enfatiza que os acionistas das empresas familiares têm fortes incentivos para 

proteger o “nome da família” dado que acreditam que a empresa deve ser passada de 

geração em geração. Portanto, as empresas familiares mostram mais preocupação com a 

reputação, logo há maiores incentivos em evitar qualquer publicidade negativa de uma 

auditoria fiscal. Outro custo de natureza não fiscal e significativo, segundo Desai e 

Dharmapala (2006), é o potencial desconto do preço das ações que é imposto pelos outros 

acionistas se eles se aperceberem que os gestores estão a recorrer à gestão fiscal para 

extraírem rendimentos. 

Dada a elevada concentração de ownership das empresas familiares, as atividades de 

planeamento fiscal proporcionam maiores ganhos para a família, tanto na poupança fiscal 

como na extração de rendimentos, visto que as mesmas concentram mais capital da 

empresa logo qualquer rendimento adicional proporcionado pela agressividade fiscal estará 

concentrado na família, daí a existência de maiores incentivos para práticas fiscais 

 
5 O custo da agressividade fiscal também inclui o tempo e esforço investidos e os custos de transações das 
atividades de planeamento fiscal (Chen et al.,2010). 
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agressivas nas empresas familiares. No entanto, devido a essa mesma estrutura concentrada 

de ownership das empresas familiares, os custos também são mais elevados quando 

comparadas com as empresas não familiares pois os custos também se concentram na 

família. 

De um modo geral, embora a agressividade fiscal beneficie as empresas e os seus acionistas, 

os potenciais custos de natureza não fiscal associados a este planeamento podem também 

ser elevados, dependendo especialmente da estrutura de ownership da empresa. Estes custos 

de natureza não fiscal incluem potenciais descontos no preço das ações, a perda de 

reputação e penalidades por parte da autoridade tributária (Annuar et al., 2010). 

Consequentemente, não é óbvio se as empresas familiares são mais ou menos agressivas 

fiscalmente que as empresas não familiares. Segundo o estudo de Chen et al. (2010), as 

empresas familiares americanas apresentam uma maior preocupação pelos custos de 

natureza não fiscal e, por isso, são menos agressivas fiscalmente que as não familiares, por 

sua vez, segundo Lioupi (2017), as empresas familiares gregas estão mais interessadas na 

poupança fiscal que o planeamento fiscal pode trazer e, por isso, são mais agressivas 

fiscalmente que as não familiares. O presente estudo pretende analisar a relação entre a 

agressividade fiscal e as empresas familiares, tendo em conta as caraterísticas das empresas 

portuguesas e espanholas. Desta forma, vai ser testada a seguinte hipótese empiricamente:  

H1:  As empresas familiares apresentam um nível de agressividade fiscal diferente das 

empresas não familiares. 

 

Capacidade de Endividamento e Agressividade Fiscal 

De acordo com estudos anteriores, o nível de endividamento pode influenciar o nível de 

agressividade fiscal de uma empresa. Segundo Sikalidis e Leventis (2016), a capacidade de 

uma empresa cumprir as suas obrigações financeiras pode ser expressa através do rácio de 

cobertura, que resulta do quociente entre o resultado operacional e os juros pagos no 

período. Quanto mais elevado for esse rácio, maior é a probabilidade do resultado 

operacional gerar meios suficientes para cumprir as obrigações financeiras. 

Há evidência de que a relação entre o endividamento e a agressividade fiscal é mista, isto é, 

Gupta e Newberry (1997) e Rego e Wilson (2012) defendem que as empresas com baixo 
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rácio de cobertura são mais agressivas fiscalmente e, por isso, tem uma taxa efetiva de 

imposto mais baixa, tal deve-se ao facto dos encargos financeiros, regra geral, serem 

dedutíveis para efeitos fiscais, ao contrário do que acontece quando a empresa se financia 

através dos acionistas, como os suprimentos. Por outro lado, segundo Wilson (2009) e 

Lisowsky (2010), as empresas envolvidas em atividades de planeamento fiscal tendem a 

estar menos endividadas, ou seja, que existe uma relação negativa entre o rácio de cobertura 

e a taxa efetiva de imposto devido, essencialmente, ao efeito substituição, isto é, as 

empresas usam as deduções fiscais como substituto dos benefícios do endividamento. 

Portanto, é uma questão empírica se as empresas com um rácio de cobertura elevado são 

mais ou menos agressivas fiscalmente, dependentemente da preferência das mesmas. Para 

tal, foi formulada a seguinte hipótese para estudarmos essa relação: 

H2: O rácio de cobertura está inversamente relacionado com a ETR, portanto está 

positivamente relacionado com a agressividade fiscal. 
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3. METODOLOGIA E AMOSTRA 

3.1 Amostra 

A amostra utilizada para estudar os diferentes níveis de agressividade fiscal baseia-se em 

empresas listadas na Euronext Lisbon e no Mercado Contínuo Espanhol, desde 2014, ano 

da reforma fiscal em Portugal, até 2018. Para obter a amostra final, foi necessário recorrer a 

alguns ajustes nas observações, tais como a exclusão das empresas que pertenciam ao setor 

financeiro de modo a garantir a homogeneidade da amostra, pois empresas deste setor 

possuem caraterísticas diferentes; também foram excluídas da amostra as empresas que 

tinham menos de dois anos consecutivos de informação financeira/contabilística. Desta 

forma, a amostra final é constituída por 73 empresas-ano portuguesas e 231 empresas-ano 

espanholas.  

Em relação à composição da amostra, cerca de 62% das empresas portuguesas são 

familiares e as restantes 38% são não familiares; no caso das empresas espanholas, cerca de 

44% são empresas familiares e as restantes 56% são empresas não familiares, como 

podemos ver no quadro resumo na tabela 1. Tais proporções de empresas familiares são 

consistentes com as do estudo que Marcelo, Quirós e Lisboa (2014) realizaram à 

performance dos ativos das empresas familiares e não familiares portuguesas e espanholas. 

Eles chegaram a uma amostra com cerca de 54% empresas familiares em Portugal e cerca 

de 36% empresas familiares em Espanha. 

Tabela 1 - Composição da amostra 

 Portugal Espanha 

Tipo empresas Nº empresas-
ano 

Percentagem Nº empresas-
ano 

Percentagem 

Familiares 45 61,64% 102 44,16% 

Não Familiares 28 38,36% 129 55,84% 

Total 73 100% 231 100% 

Fonte: Elaboração própria 

Na tabela 2 é destacada a influência da família na gestão e no controlo da empresa. Em 

Portugal, cerca de 31% das empresas familiares são geridas pelo próprio fundador e cerca 

de 33% são geridas por descendentes do fundador. As restantes 38% são empresas em que 

o CEO é um profissional contratado pela família para desempenhar funções de gestão. No 
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caso espanhol, os valores não diferem muito: cerca de 25% das empresas familiares são 

geridas pelo próprio fundador e cerca de 26% são geridas por descendentes do fundador. 

As restantes 49%, são empresas em que o CEO é um profissional contratado pela família 

para desempenhar funções de gestão. 

Tabela 2 - Distribuição dos CEO nas empresas familiares 

 Portugal Espanha 

Tipo CEO Nº empresas -
ano 

Percentagem Nº empresas -
ano 

Percentagem 

CEO fundador 14 31% 25 25% 

CEO descendente 16 36% 27 26% 

CEO profissional 15 33% 50 49% 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2 Modelo 

Para testar a hipótese de que as empresas apresentam diferentes níveis de agressividade 

fiscal dependendo da sua natureza familiar, foi adotado o modelo usado por Chen et al. 

(2010). Neste modelo, os dados foram usados em painel e este foi estimado pelo método 

EGLS, que resolve os problemas de heterocedasticidade e da autocorrelação. 

Assim sendo, o modelo para estudar a agressividade fiscal testando H1 é o seguinte: 

(𝟑. 𝟏)          𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐹𝐴𝑀𝐼𝐿𝑌 𝑖,𝑡 + 𝛽2ROA 𝑖,𝑡 + 𝛽3LEV 𝑖,𝑡+ 𝛽4𝑃𝑃𝐸 𝑖,𝑡 +

𝛽5𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡−1 + 𝛽7MB 𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡, 

 

Onde a variável dependente, 𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡, é a taxa de imposto efetiva média para a empresa i, no 

ano t ; a variável independente principal, FAMILY, é uma dummy que assume o valor 1 se 

a empresa for familiar segundo os critérios definidos, caso contrário assume o valor 0. As 

restantes variáveis independentes incluem proxies para a performance da empresa (ROA), 

a estrutura de capital (LEV), a intensidade do capital (PPE e INTANG), a dimensão 

(SIZE) e o crescimento (MB). 

Para testar H2, foi adicionado a variável COV ao modelo estimado por Chen et al. (2010) 

com a finalidade de estudar a relação entre o rácio de cobertura e o nível de agressividade 
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das empresas. Tal como o modelo (3.1), este modelo também foi estimado pelo método 

EGLS, que resolve os problemas de heterocedasticidade e da autocorrelação. 

Assim sendo, o modelo utlizado para testar H2 foi o seguinte: 

(𝟑. 𝟐)          𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐹𝐴𝑀𝐼𝐿𝑌 𝑖,𝑡 + 𝛽2COV 𝑖,𝑡 + 𝛽3ROA 𝑖,𝑡 +

𝛽4LEV 𝑖,𝑡+ 𝛽5𝑃𝑃𝐸 𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡−1 + 𝛽8MB 𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡, 

 

A Datastream foi a base de dados usada para obter os dados contabilísticos e financeiros 

referentes às empresas de Portugal e Espanha. Para a variável independente principal, 

FAMILY, foi necessária a recolha de informações referentes ao fundador e ao Conselho de 

Administração de cada empresa, de forma manual. Para tal, teve-se de recorrer aos sites de 

cada empresa, uma a uma, tanto de Portugal com de Espanha, para analisar os Relatórios e 

Contas dos diferentes anos a fim de analisar se a empresa deveria ser classificada como 

familiar ou não familiar. Para isso, foi necessário ter em conta se o fundador ou algum 

membro da família fundadora ocupava a posição de CEO, se faziam parte do quadro de 

diretores ou se eram blockholders da empresa. Se nenhuma destas ligações fosse encontrada, 

a empresa era considerada como não familiar. 

 

3.3 Medida de Agressividade Fiscal 

Na literatura existem múltiplas variáveis para analisar o nível da agressividade fiscal adotado 

pelas empresas, tais como a taxa efetiva de imposto, a Cash Effective Tax Rate, a diferença 

book-tax, entre outras. A medida de agressividade fiscal adotada para este estudo foi a taxa 

efetiva de imposto (ETR). Esta medida foi utilizada em diversos estudos, tais como os de 

Stickney e McGee (1982), Gupta e Newberry (1997), Rego e Wilson (2012), Chen et al. 

(2010), entre outros; e o seu grau de aceitação é elevado, portanto trata-se de uma medida 

fiável e adequada para medir a agressividade fiscal. Esta taxa efetiva de imposto mede a 

carga fiscal suportada pela empresa e reflete as atividades de planeamento fiscal através de 

diferenças permanentes entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal. Empresas que 

são mais agressivas fiscalmente tem uma ETR mais baixa do que as empresas menos 

agressivas fiscalmente (Chen et al., 2010).  
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A ETR é, então, calculada, segundo Chen et al. (2010), através da divisão entre o total dos 

impostos pagos (soma das taxas correntes e diferidas) e o resultado antes dos impostos. 

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 =
𝐼𝑀𝑃𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑃𝐴𝐺𝑂𝑆𝑖,𝑡

𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆𝑖,𝑡
 

 

Tal como Gupta e Newberry (1997) e Chen et al. (2010), para a taxa efetiva de imposto só 

foram considerados os valores entre 0 e 1 dado que valores acima de 1 são considerados 

outliers e valores abaixo de 0 não se observam, uma vez que para calcular a taxa efetiva só 

foram consideradas empresas com um resultado antes de imposto superior a 0, além do 

mais, ETR’s negativas ou com valores superiores a 1 representariam casos incomuns que 

podem enviesar os resultados. Não obstante, uma empresa com um resultado antes de 

imposto negativo (denominador negativo) e que tenha sido reembolsado em IRC 

(numerador negativo), a sua ETR seria positiva, apesar de não ter pago imposto. O mesmo 

acontece a uma empresa que tem um resultado negativo antes de imposto (denominador 

negativo) mas que paga imposto (numerador positivo), esta ETR seria negativa apesar da 

empresa ter suportado impostos. Este problema foi resolvido seguindo Gupta e Newberry 

(1997), que consideram a ETR com valor 0 para as empresas que foram reembolsadas em 

IRC (numerador negativo) independentemente do denominador e ETR com valor 1 para 

as empresas que pagaram impostos (numerador positivo) e que apresentam um resultado 

antes de imposto negativo ou zero (denominador negativo ou nulo). 

 

3.4 Variável Independente Principal 

O objetivo do estudo é avaliar se as empresas familiares são mais ou menos agressivas 

fiscalmente do que as empresas não familiares. Para tal, é essencial analisar a variável 

𝐹𝐴𝑀𝐼𝐿𝑌 que é uma dummy que assume o valor 1 se a empresa for familiar, ou seja, 

quando o fundador da empresa ou os membros pertencentes à família fundadora ocupam a 

posição de CEO, pertencem ao conselho de administração ou são blockholders da empresa, 

assume o valor 0 caso contrário. 

Se o coeficiente, 𝜷𝟏, da variável 𝐹𝐴𝑀𝐼𝐿𝑌 for positivo, significa que as empresas familiares 

são menos agressivas fiscalmente do que as empresas não familiares, por outro lado, se o 
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coeficiente for negativo, tal evidencia que as empresas familiares são mais agressivas 

fiscalmente do que as empresas não familiares (Chen et al., 2010). 

 

3.5 Variáveis Controlo 

A introdução de variáveis controlo no modelo tem como objetivo controlar determinadas 

caraterísticas das empresas que se correlacionam com a variável dependente. No 

seguimento dos estudos de Adhikari, Derashid e Zhang (2006) e Chen et al. (2010), foram 

utilizadas como variáveis de controlo a dimensão da empresa (SIZE), a estrutura de capital 

(LEV), a intensidade do capital (PPE e INTANG), a rentabilidade (ROA) e o crescimento 

da empresa (MB). 

Na literatura são evidenciadas duas correntes de pensamento contraditórias para a relação 

entre a dimensão da empresa e a ETR. A teoria do poder político sustenta que as grandes 

empresas têm um incentivo para moldar o processo político em seu favor. A este respeito, 

Siegfried (1972) defende que estas empresas podem ter menor taxa efetiva de imposto por 

terem mais recursos à disposição, acesso a melhores profissionais de planeamento fiscal e 

uma estratégia que privilegia a otimização fiscal. Por outro lado, a teoria do custo político, 

defendida por Jensen e Meckling (1976), sugere que as grandes empresas com rentabilidade 

estão sujeitas a pressão política e, por terem notoriedade, estão sujeitas a maior nível de 

regulação, o que pode dificultar a transferências de rendimentos (Zimmerman,1983). 

Apesar de resultados contraditórios, a relação entre a dimensão da empresa e a taxa efetiva 

de imposto é significativa pelo que foi incluída no modelo. Esta variável foi calculada 

através do logaritmo natural do ativo. 

A variável endividamento (LEV) que representa a estrutura de capital de uma empresa, foi 

calculada através do quociente entre a dívida de longo prazo e o total do ativo. A relação 

que esta variável tem com a taxa efetiva de imposto também é contraditória. Segundo 

Stickney e McGee (1982) e Gupta e Newberry (1997), o nível de endividamento de uma 

empresa está negativamente relacionada com a ETR devido ao facto dos encargos 

financeiros serem fiscalmente dedutíveis. Por outro lado, Lisowsky (2010) descreve uma 

relação negativa entre endividamento e atividades relacionadas com evasão fiscal, ou seja, 

uma relação positiva entre o nível de endividamento e a taxa efetiva de imposto, tal como 

Graham e Tucker (2006), devido ao efeito substituição. Tal como a variável anterior, apesar 
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de resultados contraditórios, a relação entre a o nível de endividamento e a taxa efetiva de 

imposto é significativa pelo que foi incluída no modelo. 

A rentabilidade de uma empresa, ROA, quando é medida através dos resultados 

operacionais, é expectável que empresas com maior rentabilidade tenham mais ganhos e, 

consequentemente, suportem mais impostos. Gupta e Newberry (1997) mostrou a 

existência dessa mesma relação positiva entre a rentabilidade e a taxa efetiva de imposto nas 

empresas, tal como Armstrong, Blouin e Larcker (2011). A rentabilidade foi medida através 

do quociente entre os resultados operacionais e o ativo da empresa. 

A intensidade do capital, representada pela variável PPE, é afetada consoante o tratamento 

das depreciações. Assim, empresas mais intensivas em capital beneficiam mais das 

depreciações dedutíveis, segundo Richardson e Lanis (2007), daí a relação negativa entre a 

intensidade de capital e a taxa efetiva de imposto. A variável PPE foi calculada dividindo os 

ativos fixos tangíveis com o total do ativo.  

A variável INTANG, que foi incluída no modelo de Chen et al. (2010) para controlar a 

diferença contabilística e fiscal do tratamento dos ativos intangíveis, está positivamente 

relacionada com a taxa efetiva de imposto. Foi calculada através do quociente entre os 

ativos intangíveis e o total do ativo. 

Em relação ao crescimento da empresa, este foi analisado através da variável MB, rácio 

Market-to-Book, que mede as oportunidades de crescimento da empresa e é calculado através 

do quociente entre a market capitalization e o total book value, tal como em Chen et al. (2010). 

Segundo Derashid e Zhang (2003), empresas com uma elevada capitalização de mercado, 

ou seja, com maior potencial de crescimento, apresentam uma taxa efetiva de imposto mais 

elevada, portanto será de esperar uma relação positiva entre a variável MB e a ETR. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise Multivariada 

Na tabela 3, nos painéis A e B, são apresentados os resultados da estimação do modelo 

(3.1) para testar a hipótese H1, isto é, para verificar se o nível de agressividade fiscal 

praticado pelas empresas familiares é diferente do nível praticado pelas empresas não 

familiares, para as empresas portuguesas e espanholas, respetivamente. 

Analisando o painel A da tabela 3, para as empresas portuguesas, constata-se que o 

coeficiente da variável FAMILY é positivo e estatisticamente significativo (0,088 t=0,04) 

para um nível de significância de 5%. O sinal e o valor do coeficiente demonstram que as 

empresas familiares portuguesas pagam, em média, uma taxa efetiva de imposto superior 

em 8,80% àquela que é suportada pelas empresas não familiares. Estes resultados 

evidenciam que as empresas familiares apresentam um nível de agressividade fiscal inferior 

ao das empresas não familiares, sendo consistente com a hipótese de que o nível de 

agressividade fiscal das empresas familiares é diferente das não familiares. Em relação às 

variáveis controlo do modelo estimado, verificou-se que a rentabilidade do ativo, ROA, é 

estatisticamente significativa e está positivamente relacionada com a taxa efetiva de 

imposto, tal como seria de prever segundo a literatura, evidenciando que elevadas taxas de 

imposto efetivas estão associadas a empresas com melhor desempenho operacional. A 

intensidade do capital, PPE, apresentou-se estatisticamente significativa e está relacionada 

de uma forma negativa com a taxa efetiva de imposto, evidenciando que empresas de maior 

capital intensivo tendem a suportar uma menor carga tributária. As restantes variáveis 

controlo não se revelaram estatisticamente significativas. Um dos pontos que 

possivelmente terá afetado a significância das variáveis controlo, foi o tratamento dos 

valores extremos da ETR devido à fragilidade da mesma. Por esse motivo, foi estimado um 

modelo sem os valores extremos (0 e 1) e esses resultados também estão presentes no 

painel A da tabela 3. Nesta nova estimação, grande parte das variáveis controlo apresentam 

resultados estatisticamente significativos, com exceção da rentabilidade do ativo. O 

endividamento, LEV, apresenta um coeficiente negativo e estatisticamente significativo, 

indicando que as empresas com maiores níveis de endividamento exibem menores taxas de 

imposto efetivas. Em relação à intensidade de capital, PPE, este coeficiente permanece 

com coeficiente negativo e estatisticamente significativo. A variável INTANG foi incluída 
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no modelo para controlar a diferença contabilística e fiscal do tratamento dos ativos 

intangíveis, esta apresentou um resultado positivo e estatisticamente significativo. Em 

relação à dimensão da empresa, SIZE, coeficiente mostrou-se positivo e estatisticamente 

significativo, destacando que empresas de maior dimensão têm maiores taxas de imposto 

efetivas, resultado compatível com a teoria do custo político defendida por Zimmerman 

(1983). Por último, o crescimento da empresa, MB, exibe um coeficiente positivo e 

estatisticamente significativo, indicando que empresas com maior nível de crescimento 

pagam maiores taxas de imposto efetivas.  

No painel B da tabela 3, são apresentadas as estimações do modelo (3.1) para as empresas 

espanholas. Aí constata-se que o coeficiente da variável FAMILY, tal como em Portugal, é 

positivo e estatisticamente significativo (0,023 t=0,011) para um nível de significância de 

1%. O sinal e o valor do coeficiente demonstram que as empresas familiares espanholas 

pagam, em média, uma taxa efetiva de imposto superior em 2,30% àquela que é suportada 

pelas empresas não familiares. Estes resultados, tal como os apresentados no painel A, 

mostram a existência de um nível menor de agressividade fiscal praticado pelas empresas 

familiares, sendo consistente com a hipótese de que o nível de agressividade fiscal das 

empresas familiares é diferente das não familiares. Em relação às variáveis controlo 

presentes neste painel, verificou-se que a rentabilidade do ativo, ROA, é estatisticamente 

significativa e está positivamente relacionada com a taxa efetiva de imposto, tal como seria 

de prever segundo a literatura, evidenciando, mais uma vez, que elevadas taxas de imposto 

efetivas estão associadas a empresas com melhor desempenho operacional. O 

endividamento, LEV, mostra-se positivamente relacionado com a taxa efetiva de imposto, 

e estatisticamente significativo, ao contrário do que acontece na estimação anterior para as 

empresas portuguesas, este resultado está de acordo com a linha de pensamento de 

Lisowsky (2010).A variável INTANG apresentou um resultado positivo e estatisticamente 

significativo. Em relação às restantes variáveis controlo, estas não se revelaram 

estatisticamente significativas. Face ao ocorrido também na estimação para as empresas 

portuguesas, foi estimado um modelo sem esses valores extremos (0 e 1) que está presente 

no painel B da tabela 3.  
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Tabela 3 - Resultados da estimação do modelo (3.1) 

Painel A- Resultados da estimação para as empresas portuguesas 

Variável Modelo (3.1) Modelo (3.1), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C -0.015025 
(0.191162) 

0.464294*** 
(0.059605) 

FAMILY 0.088055** 
(0.040230) 

0.060324*** 
(0.019636) 

ROA 2.065651*** 
(0.472097) 

-0.370574 
(0.331572) 

LEV -0.019954 
(0.160323) 

-0.154965*** 
(0.068711) 

PPE -0.348803*** 
(0.079703) 

-0.174631*** 
(0.058169) 

INTANG 0.018401 
(0.0822971) 

0.115697*** 
(0.044842) 

SIZE 0.008426 
(0.012832) 

-0.013485*** 
(0.005095) 

MB 0.023404 
(0.017855) 

0.012935*** 
(0.006316) 

R-squared 0.601362 0.546181 

Adjusted R-squared 0.556354 0.487353 

 

Painel B - Resultados da estimação para as empresas espanholas 

Variável Modelo (3.1) Modelo (3.1), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C 0.199382*** 
(0.031688) 

0.166762*** 
(0.032955) 

FAMILY 0.022586*** 
(0.010510) 

0.042751*** 
(0.007469) 

ROA 0.001016 
(0.000794) 

0.000197 
(0.000624) 

LEV 0.102134*** 
(0.026811) 

0.054331*** 
(0.021824) 

PPE -0.037714 
(0.027873) 

-0.049009*** 
(0.024125) 

INTANG 0.145656*** 
(0.039374) 

0.021494 
(0.021656) 

SIZE 0.000706 
(0.002139) 

0.004980*** 
(0.002198) 

MB 0.000442 
(0.000331) 

0.000402*** 
(0.000156) 

R-squared 0.226019 0.506572 

Adjusted R-squared 0.198517 0.484288 
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Painel C - Resultados da estimação para as empresas portuguesas e espanholas 

Variável Modelo (3.1) Modelo (3.1), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C 0.215319*** 
(0.028057) 

0.192775*** 
(0.031309) 

FAMILY 0.023748*** 
(0.008156) 

0.043216*** 
(0.006978) 

ROA 0.000589 
(0.000708) 

0.000322 
(0.000644) 

LEV 0.102841*** 
(0.020061) 

0.073076*** 
(0.020022) 

PPE -0.043897 
(0.022713) 

-0.092687*** 
(0.019867) 

INTANG 0.079812** 
(0.028398) 

0.016565 
(0.020993) 

SIZE 0.000311 
(0.001824) 

0.004587*** 
(0.002139) 

MB 0.000497 
(0.000335) 

0.000371*** 
(0.000168) 

R-squared 0.222116 0.351579 

Adjusted R-squared 0.201949 0.331225 

Nota: *, **, *** demonstram coeficientes estatisticamente significativos para níveis de 10%, 

5% e 1%, respetivamente. 

Definição das variáveis: 

ETR = Total impostos pagos/resultado antes de impostos; FAMILY = dummy assume 

valor 1 se empresa familiar; ROA = Resultado operacional/total ativo; LEV= 

Financiamento longo-prazo/total ativo; PPE= Ativos fixos tangíveis/total ativo; 

INTANG= Ativos intangíveis/total ativo; SIZE= logaritmo natural do total do ativo; 

MB= capitalização de mercado/common shareholders' equity. 

Fonte: Adaptado do programa Eviews 

 

 

Nesta nova estimação, a intensidade de capital, PPE, apresenta um coeficiente negativo e 

estatisticamente significativo, evidenciando que empresas de maior capital intensivo, 

apresentam menores taxas de imposto efetivas. Em relação à dimensão da empresa, SIZE, 

coeficiente mostrou-se positivo e estatisticamente significativo, destacando que empresas 

de maior dimensão têm maiores taxas de imposto efetivas, resultado compatível com a 

teoria do custo político defendida por Zimmerman (1983). Por último, o crescimento da 

empresa, MB, exibe um coeficiente positivo e estatisticamente significativo, indicando que 

empresas com maior nível de crescimento pagam maiores taxas de imposto efetivas. 
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No painel C da tabela 3, são apresentadas as estimações depois de ter sido feita a junção 

das duas amostras. Tal como nos resultados dos painéis anteriores, e como seria de prever, 

o coeficiente da variável FAMILY continuou positivo e estatisticamente significativo, 

indicando que empresas familiares suportam mais impostos que as empresas não familiares. 

Desta forma, as empresas familiares analisadas têm uma grande preocupação com os custos 

de natureza não fiscal e com as desvantagens do planeamento fiscal agressivo dado que tal 

poderá trazer uma perda de valor elevada para a empresa tanto a nível de reputação como a 

nível financeiro e, por esse motivo, tendem a praticar menos atividades de gestão tributária. 

Em relação aos coeficientes das variáveis controlo presentes no modelo, estes são 

estatisticamente significativos e apresentam sinais idênticos aos encontrados nos painéis A 

e B. Esta estimação adicional constitui um teste de robustez aos resultados anteriormente 

apresentados. 

Na tabela 4 estão apresentados os resultados da estimação do modelo (3.2) para testar H2, 

isto é, para testar se o rácio de cobertura está inversamente relacionado com a ETR, 

portanto se está positivamente correlacionado com a agressividade fiscal. Nos painéis A e 

B, são apresentados os coeficientes estimados para as empresas portuguesas e espanholas, 

respetivamente. 

No painel A da tabela 4, para as empresas portuguesas, pode-se observar uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre a variável FAMILY e a taxa efetiva de 

imposto, para 1% de nível de significância, confirmando a relação anteriormente percebida 

pela a análise da tabela 3. O coeficiente da variável COV, que representa o rácio de 

cobertura, apresenta-se negativo e estatisticamente significativo (-0.0038 t=-4.28) para o 

nível de significância de 1%. O sinal negativo deste coeficiente indica que as empresas 

portuguesas com maior capacidade de cumprir as suas obrigações financeiras possuem 

menores taxas efetivas de imposto, ou seja, são consideradas mais agressivas fiscalmente. 

Estes resultados estão de acordo com as linhas de pensamento de Wilson (2009) e 

Lisowsky (2010). 

Em relação às variáveis controlo na estimação do modelo (3.2) para as empresas 

portuguesas, observam-se coeficientes positivos e estatisticamente significativos para a 

rentabilidade do ativo e para o crescimento da empresa, indicando que empresas mais 

rentáveis e com bons meios de crescimento suportam uma carga tributária superior. No 

entanto, as empresas com maior intensidade de capital, PPE, apresentam uma taxa efetiva 
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de imposto menor, dado o coeficiente negativo desta variável. Em relação às restantes 

variáveis, INTANG, LEV e SIZE, estas não apresentam significância estatística. De 

salientar que a taxa efetiva de imposto neste modelo é explicada pelas variáveis 

independentes em 89,30% dado que o R-squared (R2) é de 0.893159. 

Analisando o painel B da tabela 4, para as empresas espanholas, pode-se observar uma 

relação positiva e estatisticamente significativa entre a variável FAMILY e a taxa efetiva de 

imposto, para 1% de nível de significância, confirmando, também,  os resultados da tabela 

3. O coeficiente da variável COV, que representa o rácio de cobertura, apresenta-se 

negativo e estatisticamente significativo (-0.0016 t=-2.12) para o nível de significância de 

5%, quando este é estimado sem os valores extremos (0 e 1) da ETR. O sinal negativo 

deste coeficiente indica que as empresas espanholas com maior capacidade de cumprir as 

suas obrigações financeiras possuem menores taxas efetivas de imposto, ou seja, são 

consideradas mais agressivas fiscalmente, tal como nas empresas portuguesas. Estes 

resultados estão de acordo com as linhas de pensamento de Wilson (2009) e Lisowsky 

(2010). 

Em relação às variáveis controlo na estimação do modelo (3.2) para as empresas 

espanholas, quando este é estimado sem os valores extremos (0 e 1) da ETR, pode-se 

observar que a variável MB, proxy para o crescimento da empresa, está positivamente 

relacionada com a taxa efetiva de imposto e é estatisticamente significativa, tal como seria 

de esperar pela literatura, e que a variável PPE, como seria de prever, está inversamente 

relacionada com a taxa efetiva de imposto e também com significância estatística. Em 

relação às restantes variáveis, ROA, INTANG, LEV e SIZE, estas não apresentam 

significância estatística. 

Como análise de robustez aos resultados apresentados deste modelo (3.2), juntou-se as 

amostras das empresas portuguesas e espanholas para confirmar os resultados obtidos. 

Esses resultados são apresentados no painel C da tabela 4. Através da sua análise, 

comprovou-se que o coeficiente da variável FAMILY é positivo e estatisticamente 

significativo, constituindo, mais uma confirmação adicional aos resultados alcançados do 

modelo (3.1), de que as empresas familiares possuem ETRs mais altas e, por isso, suportam 

mais impostos. O rácio de cobertura, COV, está relacionado negativamente com a taxa 

efetiva de imposto, para um nível de significância de 1%, quando este é estimado sem os 

valores extremos (0 e 1) da ETR, tal como verificado nos painéis A e B desta mesma tabela. 
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Tal significa que as empresas da amostra estudada com maior capacidade de cumprir com 

os seus deveres financeiros, isto é, as empresas que apresentem o rácio de cobertura mais 

elevado, em média, possuem taxas efetivas de imposto mais baixas, ou seja, são mais 

agressivas fiscalmente. Em relação às variáveis controlo deste painel, o coeficiente da 

variável PPE apresenta-se negativo e estatisticamente significativo, enquanto que os 

coeficientes das variáveis LEV e MB são positivos e também com significância estatística, 

tal como nos painéis anteriores. As restantes variáveis controlo, ROA, INTANG e SIZE 

não apresentaram relevância estatística na estimação deste modelo. 

Em suma, o coeficiente da variável FAMILY mostrou-se estatisticamente significativo e 

relacionado de forma positiva com a taxa efetiva de imposto. Desta forma, comprovou-se 

que as empresas familiares apresentam um nível de agressividade fiscal diferente das 

empresas não familiares, não rejeitando H1. As empresas familiares da amostra estudada 

suportam uma maior carga tributária quando comparadas com as empresas não familiares, 

portanto são menos agressivas fiscalmente. Generalizando, as empresas familiares 

apresentam maiores taxas de imposto efetivo logo tendem a ser menos agressivas 

fiscalmente quando comparadas com as empresas não familiares. Este estudo revela que as 

empresas familiares apresentam uma maior preocupação pelos custos de natureza não 

fiscal, como a perda de reputação e de valor pois as empresas familiares têm um horizonte 

temporal de longo prazo, querendo manter a empresa na família nas futuras gerações, e 

uma estrutura de ownership bastante concentrada, portanto qualquer custo será mais sentido 

numa empresa familiar do que numa não familiar. Por tudo isto, as empresas familiares 

tendem a praticar menos atividades de planeamento fiscal e, por isso, suportam mais 

impostos. Estes resultados são consistentes com os resultados alcançados por Chen et al. 

(2010) para as empresas americanas. 

Em relação ao rácio de cobertura, a relação deste com a agressividade fiscal mostra-se 

positiva, ou seja, o rácio de cobertura das empresas aqui analisadas está inversamente 

relacionado com a ETR, não rejeitando H2. De uma forma geral, as empresas com maior 

capacidade de cumprir as suas obrigações financeiras possuem taxas efetivas de imposto 

mais baixas, isto é, são mais agressivas fiscalmente, tal acontece porque as empresas usam 

as deduções fiscais como substituto dos benefícios fiscais do endividamento. Estes 

resultados são consistentes com os resultados apresentados por Wilson (2009) e Lisowsky 

(2010).   
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Tabela 4 - Resultados da estimação do modelo (3.2) 

Painel A – Resultados da estimação para as empresas portuguesas 

Variável Modelo (3.2) Modelo (3.2), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C 0.169907 
(1.294458) 

0.321475** 
(2.089508) 

FAMILY 0.131226*** 
(3.413024) 

0.144444*** 
(3.868106) 

COV -0.003792*** 
(-4.283546) 

-0.002769*** 
(-3.073145) 

ROA 1.470166*** 
(10.63669) 

0.263979 
(0.570270) 

LEV 0.098789 
(0.898010) 

-0.023954 
(-0.240163) 

PPE -0.411645*** 
(-4.934565) 

-0.407935*** 
(-5.179601) 

INTANG -0.041618 
(-0.548513) 

0.011868 
(0.168026) 

SIZE 0.000309 
(0.029170) 

-0.003308 
(-0.312658) 

MB 
0.024276** 
(2.112056) 

0.022310* 
(1.848941) 

R-squared 0.893159 0.460944 

Adjusted R-squared 0.878164 0.379577 

Painel B - Resultados da estimação para as empresas espanholas 

Variável Modelo (3.2) Modelo (3.2), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C 0.133275** 
(2.415281) 

0.184897*** 
(4.378892) 

FAMILY 0.037270** 
(2.165396) 

0.053138*** 
(5.717345) 

COV -0.000101 
(-0.990360) 

-0.000158** 
(-2.121768) 

ROA 0.001795** 
(2.287723) 

0.001005 
(1.507265) 

LEV -0.010256 
(-0.247634) 

0.031293 
(1.241588) 

PPE -0.053016* 
(-1.693480) 

-0.051526** 
(-2.180033) 

INTANG 0.140025** 
(2.860542) 

0.035379 
(1.451362) 

SIZE 0.008003** 
(2.256075) 

0.004123 
(1.573637) 

MB 
0.000357 

(1.515243) 
0.000389** 
(2.513170) 

R-squared 0.214339 0.405206 

Adjusted R-squared 0.179226 0.371754 
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Painel C - Resultados da estimação para as empresas portuguesas e espanholas 

Variável Modelo (3.2) Modelo (3.2), ETR ∈]𝟎, 𝟏[ 

C 0.181930*** 
(4.045862) 

0.232891*** 
(6.548019) 

FAMILY 0.030951*** 
(2.737504) 

0.044130*** 
(5.468870) 

COV -0.000134 
(-1.501242) 

-0.000237*** 
(-3.106128) 

ROA 0.001627** 
(2.325124) 

0.000940 
(1.391207) 

LEV 0.023257 
(0.776884) 

0.048419** 
(2.056226) 

PPE -0.092558*** 
(-3.542831) 

-0.094009*** 
(-4.374629) 

INTANG 0.037050 
(1.099462) 

0.018587 
(0.866532) 

SIZE 0.006147** 
(2.115053) 

0.002661 
(1.126312) 

MB 
0.000358* 
(1.673495) 

0.0003301* 
(1.950899) 

R-squared 0.174608 0.378004 

Adjusted R-squared 0.147657 0.353612 

Nota: *, **, *** demonstram coeficientes estatisticamente significativos para níveis de 10%, 

5% e 1%, respetivamente. 

Definição das variáveis: 

ETR = Total impostos pagos/resultado antes de impostos; FAMILY = dummy assume 

valor 1 se empresa familiar; COV=Resultado operacional/juros pagos; ROA=Resultado 

operacional/total ativo; LEV= Financiamento longo-prazo/total ativo; PPE= Ativos fixos 

tangíveis/total ativo; INTANG= Ativos intangíveis/total ativo; SIZE= logaritmo natural 

do total do ativo; MB= capitalização de mercado/common shareholders' equity. 

Fonte: Adaptado do programa Eviews 
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4.2 Análise Adicional – Efeito do Tipo de CEO na Agressividade Fiscal das 

empresas familiares 

Nesta análise vai ser explorado se o tipo de CEO afeta a agressividade fiscal. Como já foi 

descrito, as empresas familiares podem ter como CEO o próprio fundador da empresa, 

membros da família fundadora ou um profissional contratado pela família para gerir a 

empresa. Estudos anteriores, como os de Anderson e Reeb (2003) e Villalonga e Amit 

(2006), defendem que a presença de membros da família fundadora na posição de CEO 

aumenta o controlo da família na empresa.  

A implementação de práticas fiscalmente agressivas depende da consideração do CEO 

sobre os custos e benefícios dessas práticas (Chen et al., 2010). Uma empresa que apresenta 

um nível de agressividade fiscal baixo, reflete um CEO com uma atitude mais cauteloso 

uma vez que atribui maior importância aos custos do planeamento fiscal do que aos seus 

benefícios. Uma sobreposição dos benefícios aos custos dessa agressividade, representa o 

CEO mais agressivo fiscalmente. Segundo a análise efetuada por Chen et al. (2010), quando 

o CEO é o fundador ou um profissional contratado pela família, existem menores práticas 

de gestão fiscal. No entanto, quando o CEO é um descendente do fundador da empresa, a 

agressividade fiscal manifestada é maior. Para testar esta relação entre o tipo de CEO e a 

agressividade fiscal nas empresas portuguesas e espanholas, procedeu-se à substituição da 

variável FAMILY da equação principal (3.1) pela variável FOUNDER_CEO, DESC_CEO 

e PROF_CEO, estas variáveis tomam o valor 1 quando o CEO da empresa familiar é 

fundador, é descendente ou é um profissional contratado pela família para gerir a empresa, 

respetivamente. 

Através da análise dos painéis A, B e C, da tabela 5, verificou-se a existência de uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis FOUNDER_CEO e PROF_CEO 

com a ETR. Tal significa que, quando o CEO da empresa familiar é o próprio fundador ou 

um profissional contratado pela família, a agressividade fiscal praticada é menor. 

Relativamente à variável DESC_CEO, o seu coeficiente apresenta-se negativo e 

estatisticamente significativo para um nível de significância de 1%, indicando que há 

maiores práticas de agressividade fiscal quando o CEO é descendente do fundador. 

Assim sendo, os resultados demonstram que as empresas familiares que têm como CEO o 

próprio fundador ou um profissional contratado pela família, são menos agressivas 
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fiscalmente. Por outro lado, as empresas familiares cujo CEO pertence à família do 

fundador, exibem uma agressividade fiscal mais elevada. Segundo Chen et al. (2010), que 

apresentou resultados semelhantes, o que poderá justificar estes resultados é o facto do 

CEO descendente demonstrar uma menor preocupação com a perceção dos investidores 

sobre uma eventual extração de rendimentos por parte da família, com eventuais problemas 

monetários e de reputação que possam surgir no caso da família ser sancionada pela 

autoridade tributária por estar envolvida em práticas fiscais agressivas. 

 

Tabela 5 - Resultados do modelo consoante o tipo de CEO 

Painel A – Resultados da regressão em que o CEO é o fundador da empresa 

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐹𝑂𝑈𝑁𝐷𝐸𝑅_𝐶𝐸𝑂 𝑖,𝑡 + 𝛽2ROA 𝑖,𝑡 + 𝛽3LEV 𝑖,𝑡+ 𝛽4𝑃𝑃𝐸 𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡−1 + 𝛽7MB 𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡 

Variável PORTUGAL ESPANHA JUNTOS 

C -0.198800 
(-1.611758) 

0.197119*** 
(5.673203) 

0.210695*** 
(1.294458) 

FOUNDER_CEO 0.125976*** 
(3.893848) 

0.033343*** 
(3.472909) 

0.041245*** 
(3.413024) 

ROA 1.513356*** 
(6.863293) 

0.000005 
(0.085568) 

0.000008 
(10.63669) 

LEV 0.120569 
(1.176243) 

0.070091*** 
(3.180436) 

0.075916*** 
(0.898010) 

PPE -0.373474*** 
(-4.236363) 

-0.072965*** 
(-3.033225) 

-0.106461*** 
(-4.934565) 

INTANG -0.068547 
(-0.982928) 

0.010520 
(0.470546) 

0.002261 
(-0.548513) 

SIZE 0.028010*** 
(2.715018) 

0.003901* 
(1.669516) 

0.004293* 
(0.029170) 

MB 
0.013648 

(1.111800) 
0.000382** 
(2.396393) 

0.000356** 
(2.112056) 

R-squared 0.660112 0.278968 0.285748 

Adjusted R-squared 0.623509 0.246405 0.263328 
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Painel B – Resultados da regressão em que o CEO da empresa é o descendente da 

família fundadora 

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐷𝐸𝑆𝐶_𝐶𝐸𝑂 𝑖,𝑡 + 𝛽2ROA 𝑖,𝑡 + 𝛽3LEV 𝑖,𝑡+ 𝛽4𝑃𝑃𝐸 𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡−1 + 𝛽7MB 𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡 

 

Variável PORTUGAL ESPANHA JUNTOS 

C 0.137528 
(1.052147) 

0.246454*** 
(9.209741) 

0.271301*** 
(9.328134) 

DESC_CEO -0.119938*** 
(-3.011846) 

-0.042751*** 
(-5.723855) 

-0.043216*** 
(-6.193511) 

ROA 1.544193*** 
(11.69344) 

-0.000424 
(-0.663851) 

-0.000270 
(-0.376089) 

LEV 0.236618* 
(1.734898) 

0.079975*** 
(3.542876) 

0.089239*** 
(4.203950) 

PPE -0.2959910*** 
(-3.033541) 

-0.063547** 
(-2.389288) 

-0.101047*** 
(-4.456653) 

INTANG -0.187430** 
(-2.565066) 

-0.011980 
(-0.581753) 

-0.008631 
(-0.434158) 

SIZE 0.005879 
(0.500175) 

0.000798 
(0.381838) 

0.000215 
(0.101474) 

MB 
0.017034 

(1.186127) 
0.000359** 
(2.134252) 

0.000314* 
(1.711128) 

R-squared 0.754975 0.249569 0.265129 

Adjusted R-squared 0.728587 0.215678 0.242061 
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Painel C – Resultados da regressão em que o CEO é um profissional contratado 

pela família 

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹_𝐶𝐸𝑂 𝑖,𝑡 + 𝛽2ROA 𝑖,𝑡 + 𝛽3LEV 𝑖,𝑡+ 𝛽4𝑃𝑃𝐸 𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖,𝑡−1 + 𝛽7MB 𝑖,𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡 

Variável PORTUGAL ESPANHA JUNTOS 

C 0.122039 
(1.005636) 

0.209512*** 
(7.261790) 

0.235991*** 
(8.329994) 

PROF_CEO -0.046060 
(-0.991025) 

0.029638** 
(2.144240) 

0.031376*** 
(3.228444) 

ROA 1.423015*** 
(8.858667) 

0.000197 
(0.315728) 

0.000322 
(0.499551) 

LEV 0.158606 
(1.594091) 

0.054331** 
(2.489476) 

0.073076*** 
(3.649833) 

PPE -0.386779*** 
(-4.114188) 

-0.049009** 
(-2.031459) 

-0.092687*** 
(-4.665400) 

INTANG -0.046930 
(-0.622217) 

0.021494 
(0.992519) 

0.016565 
(0.789065) 

SIZE 0.012659 
(1.247564) 

0.004980** 
(2.265362) 

0.004587** 
(2.144756) 

MB 
-0.0000374 
(-0.002816) 

0.000402** 
(2.581525) 

0.000371** 
(2.210579) 

R-squared 0.768817 0.506572 0.351579 

Adjusted R-squared 0.743920 0.484288 0.331225 

Nota: *, **, *** demonstram coeficientes estatisticamente significativos para níveis de 10%, 

5% e 1%, respetivamente. 

Definição das variáveis: 

ETR = Total impostos pagos/resultado antes de impostos; FOUNDER_CEO = dummy 

assume valor 1 se o CEO é o fundador da empresa; DESC_CEO= dummy assume valor 1 

se o CEO é um descendente da família do fundador da empresa; PROF_CEO= dummy 

assume valor 1 se o CEO for um profissional contratado pela família; ROA=Resultado 

operacional/total ativo; LEV= Financiamento longo-prazo/total ativo; PPE= Ativos fixos 

tangíveis/total ativo; INTANG= Ativos intangíveis/total ativo; SIZE= logaritmo natural 

do total do ativo; MB= capitalização de mercado/common shareholders' equity. 

Fonte: Adaptado do programa Eviews 
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5. CONCLUSÕES 

O presente estudo investigou se a natureza familiar ou não familiar de uma empresa afeta a 

respetiva agressividade fiscal, medida em termos da taxa efetiva de imposto. A amostra para 

execução deste estudo foi selecionada através da base de dados Datastream e composta por 

empresas listadas na Euronext Lisbon e no Mercado Contínuo Espanhol. Na determinação 

da taxa efetiva de imposto foi utilizada a fórmula de cálculo usada por diversos autores, 

como Rego e Wilson (2012), Chen et al. (2010) e Rego et al. (2008), dividindo o total de 

imposto pelo resultado antes de impostos. 

Após a estimação do primeiro modelo, os resultados evidenciam que existe uma relação 

positiva entre a taxa efetiva de imposto e as empresas familiares, levando a concluir que, 

em média, as empresas familiares suportam uma taxa efetiva de imposto mais elevada que 

as empresas não familiares e, portanto, apresentam um menor nível de agressividade fiscal. 

Esta relação acontece devido às caraterísticas específicas das empresas familiares. A sua 

estrutura de ownership mais concentrada, o seu desejo e ambição em querer legar a empresa 

a gerações futuras e a sua preocupação com problemas que possam afetar a reputação da 

família ou da empresa fazem com que as empresas familiares não tenham tanto incentivo à 

prática de planeamento fiscal. Os custos de natureza não fiscal que esta gestão de impostos 

pode proporcionar, como a perda de custos de agência na extração de rendimentos, o 

potencial desconto no preço das ações e as penalidades por parte da autoridade tributária, 

são bastante elevados para as empresas familiares dada a sua estrutura mais concentrada de 

ownership, quando comparada com as empresas não familiares, e, por esse mesmo motivo, a 

família tende a ser menos agressiva fiscalmente. Também pela sua preocupação em manter 

a empresa nas gerações futuras, numa perspetiva de longo prazo, faz com que o 

planeamento fiscal por parte das empresas familiares não seja tão ativo a fim de manter a 

reputação da família e o valor da mesma. De um modo geral, dadas as caraterísticas 

específicas das empresas familiares portuguesas e espanholas, estas tendem a abdicar de 

uma parte das vantagens associadas às práticas de planeamento fiscal agressivo para 

evitarem os custos de natureza não fiscal associados. 

Relacionado com o nível de endividamento das empresas, foi fundamentada a questão 

adicional a esta investigação, que se prendeu em estudar se as empresas com maior 

capacidade em cumprir as suas obrigações financeiras teriam tendência a praticarem mais 

atividades de planeamento fiscal. Para o efeito, foi adicionado ao modelo o rácio de 
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cobertura de cada empresa. Este rácio mostrou-se inversamente relacionado com a taxa 

efetiva de imposto, ou seja, positivamente relacionado com o nível de agressividade fiscal 

praticado. Desta forma, conclui-se que, em média, as empresas com maior capacidade de 

cumprir as suas obrigações financeiras são mais agressivas fiscalmente porque usam as 

deduções fiscais como substituto dos benefícios fiscais do endividamento. 

Neste estudo foi ainda efetuada uma análise adicional para avaliar o efeito do tipo de CEO 

das empresas familiares sobre a agressividade fiscal. Os resultados indicam que empresas 

familiares que tenham como CEO o fundador da empresa ou um profissional contratado 

pela família exibem uma menor agressividade fiscal. No entanto, quando o CEO é um 

descendente do fundador da empresa, as empresas familiares apresentam uma maior 

agressividade fiscal; este resultado evidencia uma menor preocupação dos descendentes do 

fundador com os custos associados à prática de atividades fiscalmente agressivas. 

Fica então demonstrado empiricamente que, para a amostra estudada, as empresas 

familiares são menos agressivas fiscalmente quando comparadas com as não familiares. 

Adicionalmente, evidenciou-se que as empresas com maior capacidade em cumprir as suas 

obrigações financeiras tendem a praticar mais atividades de planeamento fiscal. Deste 

modo, este estudo contribui para a literatura no sentido que permite comprovar que as 

empresas familiares têm menos incentivos a gerir os resultados, reforçando e comprovando 

a ideia avançada por Chen et al. (2010). Também permitiu perceber a relação positiva que 

existe entre o rácio de cobertura e a agressividade fiscal, tema ainda pouco consensual na 

literatura.  

Do ponto de vista económico, a fraude e a evasão fiscais causam fortes distorções na 

concorrência, colocando em vantagem competitiva aqueles que operam na economia 

paralela. Desta forma, as medidas contempladas nos planos estratégicos de combate à 

fraude e evasão fiscais dos agentes fiscais podem ser direcionadas às empresas de natureza 

não familiar e às empresas com maior capacidade em cumprir as suas obrigações 

financeiras pois são estas empresas que, segundo esta investigação, tem mais incentivos ao 

uso de práticas de planeamento fiscal. Assim sendo, este estudo revela-se bastante 

importante para os agentes da autoridade tributária uma vez que indicam o tipo de empresa 

que tendencialmente é mais agressiva fiscalmente. 
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Não será, no entanto, de descurar algumas limitações associadas ao desenvolvimento do 

presente estudo, fundamentalmente, com a dimensão da amostra pelo facto de ser 

constituída por um número reduzido de empresas dado que a amostra analisada foi 

composta apenas por empresas listadas na Euronext Lisbon e no Mercado Contínuo 

Espanhol. Para além disso, a existência de um valor máximo e mínimo para a variável 

dependente do modelo, a taxa efetiva de imposto, poderá ter enviesado alguns resultados. 

Ainda neste contexto, é uma limitação a seleção da natureza familiar e não familiar das 

empresas ter sido feita de forma manual e individual para cada uma das empresas, o que 

poderá ter levado à existência de erros humanos.   

Como sugestão para investigações futuras, seria interessante o estudo da relação entre a 

agressividade fiscal e a natureza familiar e não familiar das empresas nos restantes países da 

Europa, aumentando o período de análise e usando outras variáveis para medir essa 

agressividade fiscal. Adicionalmente, poderia haver uma análise a fim de perceber em quais 

países as empresas familiares praticam mais planeamento fiscal e os respetivos motivos. 
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