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Abstract 

International transfer pricing systems are a tool that allows multinational 

enterprises to maximize profits by minimizing taxes, fares and duties. In 1996, the OECD’s 

report “Transfer pricing guidelines for multinationals enterprises and tax administration” 

introduced the arm’s length principle in order to fairly regulate transfer pricing systems. 

This thesis has the primary objective of contributing to the analysis of transfer 

pricing systems through a new methodological approach, allowing it to be successful even 

without companies’ confidential information. 

The methodological approach of this document permits to identify, analyze and 

evaluate a transfer pricing system, using only public information. The approach consists of 

functional analysis, comparable transaction’s identification and profit margin definition. 

The document applies it to a Portuguese multinational enterprise, Galp Energia. 

The application of the methodology permitted the identification of transactions 

between two subsidiaries of Galp Energia’s group, Portuguese company Petrogal, SA and 

the Mozambican company Petrogal Moçambique, Lda. The transfer pricing system 

includes transactions of lubricants and technical assistance. 

The results cover a transfer price’s range and show that the industry's case study 

allows the integration of services on the value of the products, increasing profits through 

the reduction of duty tariffs. 

Keywords: Public information; Transfer pricing systems; Multinational enterprise; 

Arm’s length principle; Comparable uncontrolled price; Resale price method. 

  



 

 

Resumo 

Sistemas de preços de transferência internacionais são uma ferramenta que 

permite a maximização dos resultados de grupos empresariais multinacionais através da 

minimização de taxas de imposto e tarifas. Em 1996 foi introduzido pela OCDE através do 

relatório ”Transfer pricing guidelines for multinacionals enterprises and tax administration” 

o princípio de plena concorrência, como meio para regularizar justamente a utilização de 

sistemas de preços de transferência.  

A dissertação tem como objetivo a contribuição para a análise de sistemas de 

preços de transferência através de uma nova abordagem metodológica que lhe permita ser 

bem-sucedida, mesmo sem ter acesso a informação confidencial de empresas. 

A aplicação da metodologia permitiu identificar um sistema de preços de 

transferência entre duas subsidiárias do grupo Galp Energia, a empresa portuguesa 

Petrogal, SA e a empresa moçambicana Petrogal Moçambique, Lda. Este sistema de preços 

de transferência inclui transações de lubrificantes e assistência técnica  

Os resultados abrangem o cálculo de um intervalo de preços de transferência e 

demonstram que a indústria do caso de estudo permite a integração de serviços no valor 

dos produtos, maximizando resultados através da redução de tarifas aduaneiras. 

Palavras-chave: Informação Pública; Sistemas de preços de transferência; 

Empresa multinacional; Princípio de plena concorrência; Método do preço comparável de 

mercado; Método do preço de revenda minorado. 
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1 Introdução 

1.1 Relevância e motivação 

A globalização e a sofisticação dos meios de gestão levam empresas a operar fora 

das suas fronteiras nacionais. Inerente a esta expansão internacional está o crescente grau 

de descentralização. Torna-se cada vez mais importante a utilização de ferramentas que 

permitam a criação e manutenção de um sistema de controlo operacional, para uma 

correta atribuição dos custos e proveitos, de modo a que as empresas maximizem o valor 

proveniente da sua internacionalização. Com empresas a operarem fora das suas 

fronteiras e a praticar uma gestão descentralizada, surgem novos problemas, diferentes 

dos problemas enfrentados por empresas que operam apenas ao nível interno. No negócio 

internacional, existem oportunidades para maximizar resultados que podem ultrapassar o 

alcance dos sistemas de controlo existentes (Shulman, 1968). 

Neste sentido a utilização de sistemas de preços de transferência (SPTs) através da 

articulação dos preços dos bens (tangíveis e/ou intangíveis) e/ou serviços internamente 

entre divisões e subsidiárias dentro e fora do território de origem, trata-se de uma 

ferramenta de gestão que pode potenciar os resultados e o controlo operacional do grupo 

multinacional. Os SPTs permitem assim, a maximização dos resultados de grupos 

empresariais multinacionais (MNEs) através da minimização de taxas de imposto e tarifas.  

Suportam ainda, programas de avaliação e motivação da gestão em subsidiárias, 

atribuindo recompensas em função do desempenho e relevância. Permitem o alcance de 

objetivos sobre cash-flows, vendas e marketing através da movimentação de ativos. 

Podem facilitar o alcance de objetivos sociopolíticos permitindo aumentar o controlo da 

empresa sobre o seu financeiro, flutuações de moeda e relacionamento entre territórios. 

Permitem também, minimizar os riscos de trocas externas alocando ativos e evitando a 

dupla tributação (Benke et al., 1980; Shulman, 1968). 

Através da Figura 1 é compreensível o funcionamento dos sistemas de preços de 

transferência. A empresa mãe, proprietária de duas subsidiárias deseja maximizar os seus 

resultados; o território 1 conta com uma taxa de imposto de 40% e a moeda é a libra 

inglesa, enquanto o território 2 conta com uma taxa de imposto de 20% e o euro como 

moeda; um caso simples de uma transação será a venda de matéria-prima da subsidiária 1 

para a subsidiária 2, a subsidiária 2 tratar da produção e vender o produto acabado à 

subsidiária 1 que tratará da distribuição no seu território. No caso apresentado, a empresa 
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mãe irá beneficiar com preço de venda da matéria-prima da subsidiária 1 para a 

subsidiária 2 ao preço de custo, a produção no território 2 por norma terá menores custos 

pelo euro estar desvalorizado em relação à libra e finalmente a subsidiária 2 transfere o 

produto ao preço de mercado à subsidiária 1. Com esta solução, os resultados irão 

concentrar-se no território 2, onde no final a empresa irá pagar menor valor de imposto. 

 

Figura 1: Ilustração do funcionamento de preços de transferência. Adaptado de Benari (2000) 

No passado, SPTs eram utilizados facilmente como meio de evasão fiscal, devido a 

falta de legislação doméstica e internacional e paraísos fiscais serem, de certa forma, 

comuns. Desde 1930 que países como os Estados Unidos tentavam regular este assunto. 

No entanto, apenas em 1995, a OCDE que detém um papel bastante importante neste 

campo, publicou pela primeira vez um rascunho das orientações a serem levadas em 

consideração na utilização de preços de transferência (PT) através do relatório ”Transfer 

pricing guidelines for multinacionals enterprises and tax administration” (OECD, 1996). 

Finalizado e oficializado em 1996, rapidamente foi adaptado e adotado pelas autoridades 

fiscais dos países da OCDE. 

A grande novidade incluída nas orientações da OCDE foi o princípio de plena 

concorrência (arm’s lenght principle). Este indica que o preço de transferência praticado 

dentro de uma MNE deve ser similar ao preço praticado entre duas empresas 

independentes de uma estrutura empresarial comum (Neighbour, 2008). Os países que 

pertencem à OCDE e vários que não pertencem rapidamente adotaram o princípio. No 

entanto, existem países com as suas próprias leis que não utilizam o princípio de plena 

concorrência (PPC). Em Portugal, o PPC já faz parte da legislação há vários anos, no 

entanto, estava pouco claro e era mal utilizado. Em Dezembro de 2000, a legislação afeta 

aos preços de transferência foi promulgada, clarificada e hoje em dia o princípio é 
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utilizado mais facilmente pelas empresas e entidades fiscais (PWHCI, 2012). Para além da 

introdução do PPC, as orientações da OCDE vêm como um guia para a definição do preço 

de transferência em várias situações e define vários métodos para o seu cálculo. Inclusive 

na própria legislação portuguesa regista-se que caso haja dúvidas, deve recorrer-se às 

orientações da OCDE sobre preços de transferência (PT). 

Os PTs podem privar governos de parte dos impostos sobre as MNE’s e expor 

multinacionais a dupla tributação. Nenhum território, pobre, emergente ou rico, quer que 

a sua base de impostos sofra por causa de PTs. O PPC pode ajudar (Neighbour, 2008). 

No contexto atual, a questão de preços transferência é considerada por muitas 

empresas como a questão fiscal mais importante a afetar MNE’s (Ernst&Young, 2010). A 

transferência de ativos para fora de cada país está bastante protegida e dificultada pelos 

países que saem a perder. Numerosos países desde países subdesenvolvidos a países 

desenvolvidos, tentam proteger os seus ativos de cair em mãos estrangeiras e bloqueiam 

das mais diferentes formas o fluxo de saída das empresas a atuar no seu território. Neste 

caso, os PTs são uma ferramenta a que se pode recorrer de modo a que exista um retorno 

justo para os países investidores. Outras situações em que os sistemas de preços de 

transferência podem ajudar são por exemplo os casos em que se prioriza a localização dos 

resultados em subsidiárias que pagam menos impostos, aumentando o ativo da empresa 

como um todo casos de divisões que tenham passado por dificuldades e necessitem de 

ajuda para atingirem objetivos. Geram-se trade offs, embora se pague menos impostos em 

certas subsidiárias, estes resultados poderão estar mais expostos a riscos e não trazer 

benefícios diretos para o território de onde a empresa é originária, podendo até constituir 

uma desvantagem competitiva se for mal visto pelos consumidores. 

Perante a recente legislação e auditorias de autoridades fiscais, cada vez mais 

comuns, o aprofundamento do tema é necessário, não só do ponto de vista das MNE’s, mas 

também pelo das autoridades fiscais que tentam tributar justamente as empresas, de 

forma a evitar a dupla tributação. Torna-se assim essencial, o aprofundamento do tema e o 

pleno conhecimento da lei vigente em cada território, para a sua ótima aplicação. 

Apesar dos possíveis benefícios que decorrem da utilização dos SPTs, existem 

dificuldades na sua aplicação, como por exemplo, entraves a nível legal e possibilidade de 

desmotivação dos colaboradores das empresas/divisões prejudicadas. Por isso, várias 

empresas continuam sem utilizar esta ferramenta de gestão, o que torna pertinente o 

estudo aprofundado do tema. 
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1.2 Definição do problema 

O problema relativo à dissertação consiste na identificação, análise e avaliação de 

um SPT adotado por uma empresa multinacional portuguesa. O objetivo principal trata da 

solução do problema recorrendo apenas a informação pública. 

Como em Grubert et al. (1991) serão avaliadas transações internacionais padrão 

das empresas através da análise do SPT entre empresas subsidiárias do grupo 

multinacional, neste caso o grupo Galp Energia. 

A elaboração da dissertação tem como ultimo propósito, a contribuição para a 

análise de sistemas de preços de transferência através de uma nova abordagem 

metodológica que lhe permita ser bem-sucedido, mesmo sem ter acesso a informação 

confidencial. 

1.3 Estrutura 

A dissertação está estruturada em 4 capítulos principais: 

§ O primeiro capítulo refere-se à introdução da dissertação, onde é descrita a motivação 

e a relevância para a escolha do tema, define-se e contextualiza-se o problema, os 

objetivos pretendidos e a estrutura da dissertação.  

§ O segundo capítulo passa pela revisão de literatura, sendo em concreto estudados os 

seguintes aspetos: a) teoria económica relevante ao tema; b) literatura relativa à 

maximização de resultados empresariais através de SPT’s; e c) enquadramento legal 

da utilização dos SPT’s em vários países. 

§ O terceiro capítulo trata da análise do caso de estudo estruturado da seguinte forma: 

a) descrição da empresa a estudar e da sua estrutura internacional; b) 

aprofundamento de conceitos de SPT’s. Entre eles a definição do princípio de plena 

concorrência, métodos de cálculo de preços de transferência, a estrutura de centros de 

responsabilidade e políticas de preços de transferência; c) a metodologia a utilizar na 

análise do caso de estudo. Descrevem-se formas como analisar transações entre as 

empresas, fatores de comparação, análise de comparação e como analisar o SPT do 

caso de estudo; d) aplicação da metodologia ao caso de estudo. Obtendo resultados e 

analisando a sensibilidade destes. 

§ O quarto capítulo trata da conclusão da dissertação, comentando os resultados obtidos 

e apresentado melhorias.  
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2 Revisão bibliográfica  

A literatura relativa ao tema é abundante devido à margem legal existente para 

cálculo do preço de transferência internacional, predominando na literatura contabilística 

e económica. Os estudos do tema variam conforme o objetivo pretendido. Uns focam-se na 

minimização do imposto pago pela empresa (Elitzur et al., 1996), outros na regulação da 

repartição dos resultados entre os governos (Kant, 1990), outros na informação disponível 

relativa ao tema para alcance de objetivos empresariais (Holmström, 1991) e outros na 

política ótima de preço de transferência (Samuelson, 1982).  

2.1 Perspetiva Económica 

A teoria económica relativa a PTs pretende encontrar o preço entre as divisões que 

leve a níveis de produção que maximizem os resultados globais do grupo empresarial 

(Eccles, 1983). De acordo com a teoria de determinação do preço marginal, o preço de 

transferência ótimo deverá ser igual ao preço de mercado externo (Acevedo, 2001).  

Segundo McGuigan et al. (2007) e olhando para a figura 2, a empresa produtora irá 

aumentar a quantidade produzida enquanto o lucro marginal de vendas adicionais for 

maior que o seu custo marginal, alcançando o equilíbrio na intersecção das duas retas, 

ponto A, que origina o preço de transferência P de acordo com a procura em B. 

 

Figura 2: Preço de transferência com mercado externo. Adaptado de McGuigan et al. (2007) 

Segundo Hirshleifer (1956), pioneiro da análise económica de preços de 

transferência, na situação em que não exista mercado externo para um produto 

intermédio, ou seja, que o produto é vendido apenas dentro da própria empresa, o preço 

de transferência deve ser igual aos custos marginais da produção. De acordo com 

McGuigan et al. (2007)  pode ver-se na figura 3 que não existindo mercado externo, a 

quantidade de produto produzido para transferência (Qp) tem de ser igual à quantidade 
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necessária para produzir a quantidade total de produtos (Qv). A quantidade ótima a 

produzir de produto é definida pela intersecção do custo marginal da empresa com a 

receita marginal da empresa (ponto A). Isolando o custo marginal da produção, o preço de 

transferência (Pt) equivale ao custo marginal da produção na quantidade ótima (ponto C). 

Maximizando-se os seus lucros do grupo empresarial como um todo. 

 

Figura 3: Preço de transferência para um produto intermédio sem mercado externo. Adaptado de 

McGuigan et al. (2007) 

Ainda de acordo com o modelo de Hirshleifer (1956), caso exista um mercado 

externo em ambiente de concorrência perfeita para vender o produto, a empresa como 

concorrente de um mercado competitivo tem de aceitar o preço de transferência 

determinado pelas forças do mercado, transferindo ao preço de mercado. Este modelo foi 

aplicado inicialmente em situações de concorrência perfeita para produtos intermedios 

em Kanodia (1979). Quando os produtos se encontram em mercados de concorrência 

imperfeita, não existe uma teoria consensual para a definição dos PTs. Neste caso, os PTs 

são normalmente preços negociados ou baseados no custo total mais um margem líquida 

(Tomkins, 1990). 

2.2 SPTs como meio de maximização dos resultados 

Os preços de transferência são determinantes nos resultados de empresas de 

forma geral e ainda mais relevantes em empresas verticalmente integradas. São utilizados 

para que a contribuição de cada empresa associada seja justa e afete positivamente o 

resultado do grupo empresarial (Martini, 2011). MNEs tipicamente consistem numa rede 

de unidades individuais que trocam propriedade e serviços entre si. Situadas em 

territórios diferentes e considerando que estas empresas estão dotadas de diferentes 

ativos/produtos e regras fiscais, torna-se natural que as MNEs utilizem preços de 

transferência para minimizar o imposto a pagar e maximizar o seu resultado líquido 

(Nielsen et al., 2012). 
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Entre divisões do mesmo território o preço de transferência é utilizado como 

registro financeiro, com fins de avaliação de performance e ajuda na tomada de decisões. 

Pode não existir um fluxo financeiro real a ser movimentado, no entanto, quando as 

divisões encontram-se em países diferentes são levantadas questões tributárias (Pondent, 

2012). Perduram ainda um grande número de países que embora com legislação relativa a 

preços de transferência, continuam sem penalidades a aplicar em caso de incumprimento. 

Mesmo em países como os EUA onde existem penalidades, as autoridades fiscais apenas 

atuam se o preço de transferência praticado estiver abaixo 50%, ou acima 200%, do preço 

de plena concorrência. Oferecendo uma margem prática às empresas para a utilização de 

preços de transferência (Faille, 2012). 

Os PTs, ao aparecerem como rendimentos na Demonstração de Resultados da 

empresa vendedora e como gastos na Demonstração de Resultados da empresa 

compradora, são uma ferramenta possível para a motivação de gestores. Uma MNE pode 

ter dois tipos de objetivos na utilização de um SPT. O primeiro inclui, assegurar 

consistência do sistema de avaliação de desempenho, motivação de gestores de 

subsidiárias e alcance de objetivos estratégicos. O segundo inclui a redução de encargos 

fiscais, redução de tarifas de exportação e importação e a minimização de riscos de trocas 

externas (Abdallah, 1989). Os PTs são para MNEs a nível internacional, um instrumento 

operacional que influencia as áreas da produção, marketing, gestão e finanças (Abdallah, 

2004). No entanto, quando se trata de logística global, os PTs são tratados de forma 

contabilística e não como uma oportunidade de influenciar a gestão de uma cadeia de 

abastecimento global. 

A grande diferença entre uma gestão centralizada e outra descentralizada está na 

localização da tomada de decisão relativa à política de preços de transferência. Numa 

gestão centralizada, a política de preços de transferência é transmitida pela empresa mãe 

às suas subsidiárias. Enquanto numa gestão descentralizada, as empresas subsidiárias 

vendedoras irão escolher um preço que maximize o seu resultado. Uma gestão 

descentralizada traz benefícios como a melhoria do processo de gestão da informação da 

empresa mãe e reduz custos de controlo. No entanto, pode levar a que o benefício geral da 

empresa possa ser ignorado devido aos objetivos individuais das empresas associadas 

(empresas onde existe um influência na sua gestão por parte de outra). Torna-se assim 

necessário, um incentivo que leve as empresas associadas prejudicadas a praticar PTs de 

benefício comum (Zhao, 2000). Uma característica da descentralização empresarial é a 

criação de centros de responsabilidade (Das, 2003), de forma a partilhar 
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responsabilidades entre subsidiárias da empresa mãe. No âmbito da descentralização, são 

atribuídas funções a cada empresa associada consoante a sua responsabilidade de forma 

maximizar os resultados do grupo.  

Governos de diferentes territórios desempenham um papel importante nos SPTs, 

através do imposto que cobram sobre os resultados das empresas e através de 

regulamentação específica sobre preços de transferência. Este processo de 

regulamentação específica tenta evitar fugas de imposto para territórios com regimes 

fiscais mais leves. As regras sobre preços de transferência são aplicadas por um ponto de 

vista legal e não económico, prejudicando muitas vezes os resultados ótimos das empresas 

(Lengsfeld et al., 2006). 

2.3 Enquadramento Legal 

A utilização de preços de transferência como meio de minimização de imposto por 

parte de MNEs é um facto conhecido pelas autoridades fiscais há décadas (Nielsen & 

Møller, 2012). Embora recente, a legislação relativa a preços de transferência é uma 

realidade em quase todos os territórios do mundo, sendo o enquadramento legal do tema 

singular ao território em questão. Muitos seguem as recomendações da OCDE o mais 

próximo possível, outros apenas como apoio à sua própria legislação interna. No entanto, 

existe uma tentativa de cooperar internacionalmente relativamente a este tema, o que leva 

a que, embora diferentes, em grande parte dos casos sejam pequenas as diferenças. Neste 

ponto será analisada a legislação dos países em o grupo Galp Energia realiza algumas das 

suas atividades. Tendo sidos selecionados Portugal, Espanha, Holanda, Brasil, Angola e 

Moçambique 

2.3.1 Portugal, Espanha e Holanda 

Portugal, Espanha e Holanda são membros da OCDE e criaram a sua lei com base 

nas recomendações desta entidade (OCDE, 2010a). Os três países adotaram o princípio de 

plena concorrência, os cinco métodos de cálculo de preços de transferência recomendados 

e utilizam as recomendações da OCDE como um guia. No entanto, tratando-se apenas de 

um guia na criação da lei, existem variações entre estas, essencialmente ao nível de 

benefícios fiscais e documentação necessária. 

Em Portugal a matéria de preços de transferência encontra-se consagrada na lei 

nº30-G/2000 de 29 de Dezembro, no artigo 63º do CIRC (2009) e é regulada pela portaria 

1446-C/2001 de 21 de Dezembro. Sendo aplicável a todos a exercícios a partir de 1 de 
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Janeiro de 2002 (DR, 2001). Na Holanda está consagrada desde 1 de Janeiro de 2002 no 

artigo 8b do CITL holandês (lei do imposto sobre os resultados de empresas na Holanda). 

Em Espanha está consagrada nos artigos 16 e 17 da lei 36/2006 do CITL espanhol (lei do 

imposto sobre os resultados de empresas em Espanha) (PWC, 2012b). 

Portugal segue o PPC definido pela OCDE, referenciado no primeiro ponto do 

artigo 63º do CIRC (código do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas). O ponto 

refere que nas operações comerciais, efetuadas entre um sujeito passivo e qualquer outra 

entidade, sujeita ou não a IRC (imposto sobre pessoas coletivas), com a qual esteja em 

situação de relações especiais, devem ser contratados, aceites e praticados termos ou 

condições substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e 

praticados entre entidades independentes em operações comparáveis (CIRC, 2009). Sendo 

igualmente evidenciado no primeiro parágrafo da portaria 1446-C/2001 de 21 de 

Dezembro que o regime dos preços de transferência tem como paradigma o princípio de 

plena concorrência (DR, 2001). 

As recomendações da OCDE são mencionadas na portaria 1446-C/2001 de 21 de 

Dezembro e devem ser seguidas como meio suplementar (DR, 2001). Os métodos de 

cálculo de preços de transferência a utilizar são indicados no 3º parágrafo do art. 63º e 

coincidem com os aconselhados pelas orientações da OECD, no entanto em Portugal dá-se 

preferência aos métodos transacionais tradicionais. Os métodos utilizados devem ser: a) O 

método do preço comparável de mercado, o método do preço de revenda minorado ou o 

método do custo majorado; b) O método do fracionamento do resultado, o método da 

margem líquida da operação ou outro, quando os métodos referidos na alínea “a” não 

possam ser aplicados ou, podendo sê-lo, não permitam obter a medida mais fiável dos 

termos e condições que entidades independentes normalmente acordariam, aceitariam ou 

praticariam (CIRC, 2009). 

É também definida a relação entre entidades associadas no quarto parágrafo do 

artigo 63º, onde se considera que existem relações especiais entre duas entidades nas 

situações em que uma tem o poder de exercer, direta ou indiretamente, uma influência 

significativa nas decisões de gestão da outra (CIRC, 2009). 

Relativamente à documentação necessária, de acordo com o novo sistema de 

normalização contabilística (SNC), é necessário a entrega do dossiê de preços de 

transferência em conjunto com o dossiê fiscal, para entidades a que seja aplicado o regime 

especial de tributação dos grupos de sociedades e sujeitos passivos que constem do 
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cadastro especial de contribuintes, de acordo com a portaria nº92-A/2011 de 28 de 

Fevereiro. No Anexo 3 e no Anexo 4, apresenta-se uma cópia da declaração anual de 

preços de transferência a entregar por parte das empresas sujeitas ao regime mencionado.  

A legislação portuguesa tem em conta que a matéria de preços de transferência é 

uma matéria sujeita a diversas interpretações, estando em constante evolução e que a 

adaptação a novas regras é um processo demorado. Sendo mencionado que a própria 

legislação deve ser atualizada e aperfeiçoada ao longo do tempo e que um dia, a médio 

prazo, estará em condições de acolher as recomendações da OCDE ao nível de celebração 

de acordos prévios de PTs (DR, 2001).  

Na Holanda, o PPC e partes associadas são referidos no 1º parágrafo do artigo 8b 

do CITL holandês. Neste artigo é referido que a lei vigente obedece às recomendações da 

OCDE sobre PTs. Desta forma, os PTs não são descritos na lei e calculam-se através das 

recomendações da OCDE (OCDE, 2012). É referida a necessidade de manter documentação 

relativa à aplicação do PPC, da natureza dos PTs e a forma como foram calculados. Quando 

requisitada, as autoridades fiscais dão um prazo de quatro semanas para a documentação 

necessária ser entregue (PWC, 2012b). Existe uma diferença significativa na lei holandesa 

comparativamente às restantes leis nacionais, diferença relativa à propriedade de ativos 

intangíveis. Atribuindo um benefício fiscal às empresas, relativo a rendimentos associados 

à propriedade intelectual. Neste regime, as empresas qualificadas terão os seguintes 

benefícios: a) rendimentos de intangíveis tributados a 5%; b) inexistência de limite de 

rendimentos a atribuir a ativos intangíveis; e c) o desenvolvimento de intangíveis pode ser 

fora da Holanda até um certo ponto (Munting et al., 2011). 

Em Espanha, o PPC é referido no 1º parágrafo do art. 16º do CITL espanhol e o 

conceito de partes associadas é definido no artigo 16.3 de CITL. Na lei 36/2006 de 29 de 

Novembro é mencionado que a lei de PTs deve ser interpretada de acordo com as 

recomendações da OCDE. Os métodos a utilizar são os recomendados pela OCDE, mas 

existe uma preferência sobre os métodos transacionais tradicionais (OCDE, 2012). É 

necessário manter documentação de empresas com resultados do ano anterior superiores 

a oito milhões de euros, para o caso desta ser requisitada. A documentação pode ser 

relativa ao grupo empresarial a que a empresa pertence, à própria empresa como 

pagadora de impostos, a transações com um grupo fiscal espanhol, transações com grupos 

económicos de interesse e transações envolvendo compra ou venda de ações 

comercializadas publicamente. Ao contrário de Portugal, existem penalidades definidas na 

lei relativas a transações que não sigam o PPC. Penalizações serão cobradas caso seja 
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necessário realizar ajustes aos valores utilizados nas transações ou caso a documentação 

relativa a preços de transferência requisitada pelas autoridades esteja incompleta ou não 

seja fornecida (PWC, 2012b). 

2.3.2 Brasil 

Ao contrário dos países da OCDE, o Brasil conhecido na economia mundial como 

membro dos BRIC (Brasil, Rússia, India e China), não adota o PPC como parâmetro da sua 

lei de PTs. No Brasil são definidos valores de preços máximos de despesas dedutíveis para 

importações e valores mínimos de rendibilidade para exportações. Relativamente aos 

métodos de cálculo, o método a utilizar é escolhido pela empresa dentro de métodos 

equivalentes aos métodos transacionais tradicionais, não aceitando métodos baseados nos 

resultados líquidos (PWC, 2012a). Os PTs estão consagrados na lei brasileira pela lei 9.430 

de 27 de Dezembro de 1996 (D.O.U, 1996), especificamente na 5ª secção. No art. 18º da lei 

mencionada anteriormente, são expostos os métodos a utilizar para calcular os PTs de 

bens, serviços e direitos adquiridos no exterior: a) método dos preços independentes 

comparados, equivalente ao método do preço comparável de mercado; b) método do 

preço de revenda menos resultado, equivalente ao método de preço de revenda minorado; 

c) método do custo de produção mais resultado, equivalente ao método do custo 

majorado; d) para além destes, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2013, um método 

específico para commodities, o método do preço sob cotação na importação (D.O.U, 1996). 

Relativamente aos métodos a utilizar nos casos de exportações, são expostos no 

art. 19º da mesma lei. Aplicáveis se os rendimentos referentes às operações efetuadas 

ficarem sujeitadas a arbitragem. O que acontece quando o preço médio de venda dos bens, 

serviços ou direitos das exportações efetuadas durante o período de cálculo do imposto, 

for inferior a 90% do preço médio praticado no mercado brasileiro, durante o mesmo 

período, em condições de pagamento semelhantes. Nestes casos os métodos a utilizar 

serão: a) método do preço de venda nas exportações, equivalente ao CUP; b) o método do 

preço de venda por atacado no país de destino diminuído do resultado, equivalente ao 

RPM; c) o método do preço de venda em retalho no país de destino diminuído do 

resultado, equivalente ao método do custo majorado; d) ou o novo, método do preço sob 

cotação na exportação (D.O.U, 1996). De modo a aceder à informação relativa a PTs no 

Brasil, basta recorrer à lei nº 9.430 de 27 de Dezembro de 1996, que no caso brasileiro 

está bastante completa e trata de toda a regulamentação vigente.  
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2.3.3 Angola e Moçambique  

Angola e Moçambique são duas economias em desenvolvimento, sendo a lei de PTs 

recente em ambos os países. No entanto, a lei angolana está mais desenvolvida que a 

moçambicana, relativamente ao tema. Em 2012, Angola efetuou uma reforma fiscal e criou 

regras relativas a preços de transferência. Aproximando o seu sistema do recomendado 

pelas orientações da OCDE, tentando evitar a dupla tributação. Tem agora como 

parâmetro básico o PPC e aceita alguns dos métodos recomendados pela OCDE. 

Em Angola, relações especiais são definidas quando: a) os administradores ou 

gerentes detenham direta ou indiretamente, pelo menos 10% do capital ou dos direitos de 

voto das empresas; b) quando a maioria dos membros dos órgãos de administração sejam 

as mesmas pessoas ou estejam ligadas entre si; c) quando se trate de entidades vinculadas 

por via de contrato de subordinação; d) quando existam relações de domínio, 

participações recíprocas ou comerciais acima de 80% do volume de operações; e) e 

quando exista financiamento de mais de 80% da sua carteira de crédito (PWC, 2012a). 

Os métodos aceites pelas autoridades angolas, são apenas os métodos 

transacionais tradicionais: a) método do preço comparável de mercado; b) método do 

preço de revenda minorado; e c) o método do custo majorado. Rejeitando os métodos 

baseados no resultado líquido (Young, 2011). Ao contrário das recomendações da OCDE, 

existe livre escolha do método a utilizar por parte das empresas, rejeitando a regra de 

escolha do método mais apropriado (PWC, 2012a). No ponto 4 de DNI (2012) de Angola, é 

mencionado que estão isentas de imposto sobre transações internacionais ao nível de 

importação as seguintes entidades: companhias petrolíferas, forças armadas, missões 

diplomáticas e organismos internacionais. Enquanto, ao nível de exportações estão isentos 

o petróleo bruto e o café. 

Moçambique consagra o tema de PTs no art. 49º do IRPC (2012) (Código do 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas). Ao contrário dos países revistos até 

agora, não tem mencionado na sua lei a utilização das recomendações da OCDE, mas tem 

por base o PPC. É mencionado em IRPC (2012) que a lei visa corrigir situações em que por 

via da existência de relações especiais entre entidades e não seja respeitado o PPC, 

ocorram transferências indiretas de resultados. No entanto, não menciona os métodos a 

utilizar nem define partes relacionadas (Leitão et al., 2012).  

As autoridades fiscais moçambicanas podem efetuar correções ao rendimento 

tributável quando: a) existam relações especiais entre o sujeito passivo e outra pessoa, 
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sujeita ou não a IRPC e sejam estabelecidas condições diferentes das do PPC. Resultando 

no apuramento de um resultado contabilístico menor, do que resultaria na ausência de 

relações especiais; b) quando o resultado contabilístico imputável ao grupo empresarial 

de entidades não residentes seja diferente do que se apuraria caso se tratasse de uma 

empresa independente que exercesse as mesmas atividades ou similares. Nas mesmas 

condições ou em condições análogas e agisse com total independência do grupo; e c) As 

sociedades que exerçam simultaneamente atividades sujeitas e não sujeitas ao regime 

geral do IRPC e apurem um resultado menor ao que se apuraria caso exercessem apenas 

uma das atividades. 

Moçambique apresenta uma lei relativa a PTs um pouco incompleta 

comparativamente ao utilizado por outros países. Apesar de indicar possíveis correções 

aos resultados, não indica como estas correções serão calculadas nem que documentos 

serão necessários apresentar. 

2.4 Análise de comparáveis  

Encontrar transações não controladas comparáveis, significa encontrar transações 

entre empresas independentes cujas características económicas relevantes sejam 

suficientemente similares às transações entre empresas associadas. Ou seja, quando uma 

transação controlada (transação de bens tangíveis, intangíveis ou serviços entre empresas 

associadas) é comparável a uma transação não controlada (transação de bens tangíveis, 

intangíveis ou serviços entre empresas não associadas) (OCDE, 2010a). Isto apenas 

acontece se os seus atributos económicos e circunstâncias à sua volta forem 

suficientemente semelhantes para originar uma medida confiável do ponto de vista do 

PPC. É reconhecido que transações exatamente semelhantes não são uma realidade e por 

isso têm de ser feitos ajustes ao longo da comparação. Cujo número, magnitude e 

fiabilidade afetam a fiabilidade da análise de comparação geral (Levey et al., 2007). 

Transações comparáveis não controladas existem quando uma de duas condições de 

comparabilidade é alcançada: a) nenhuma das diferenças (se alguma) entre as transações 

a serem comparadas ou entre as empresas a levar a cabo essas transações, podem 

materialmente afetar o preço no mercado aberto; ou b) ajustes razoavelmente precisos 

podem ser feitos para eliminar o efeito de tais diferenças (OCDE, 2010a).  

Comparáveis são considerados externos quando a transação realiza-se entre duas 

empresas independentes ou considerados internos quando esta realiza-se entre uma 

empresa associada e uma empresa independente (Wittendorff, 2010). Estão definidos 
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cinco fatores de comparação: a) características do ativo ou serviço transferido; b) funções 

realizadas pelas empresas; c) termos contractuais; d) circunstâncias económicas das 

empresas; e) e estratégias de negócio seguidas pelas empresas. A avaliação destes fatores 

é feita em ambas as empresas, tendo em conta de que forma os fatores afetam as 

transações controladas e não controladas, o método de PTs adotado e a natureza das 

transações controladas (Schön et al., 2012). 

 O comparável incide ao nível dos produtos, atividades ou empresas, dependendo 

do caso em concreto e do método de PTs possível de utilizar. Avaliando as diferenças dos 

preços dos produtos no mercado aberto. As características do produto a ter em conta 

devem ser as características específicas dos bens, qualidade e fiabilidade e o volume e 

disponibilidade de fornecimento. Relativamente a serviços deve ter-se em conta a 

natureza e extensão dos serviços. Ao nível de intangíveis deve ter-se em conta o formato 

da transação, o tipo de propriedade, a duração e nível de proteção e os benefícios 

antecipados decorridos do uso da propriedade. Quando o foco é na empresa ou atividades, 

as características são acedidas por uma análise funcional (Silva, 2006).  

Dependendo do método escolhido, diferentes fatores de comparação devem ser 

utilizados com diferentes pesos. Diferenças das características do produto afetam mais 

métodos transacionais tradicionais que métodos baseados no resultado líquido. Levando a 

que na sua aplicação, similaridades funcionais sejam mais utilizadas para os métodos 

baseados no resultado líquido, enquanto similaridades do produto sejam mais utilizadas 

para métodos tradicionais. Por exemplo, dentro dos métodos tradicionais, diferenças 

materiais do produto afetam em maior escala o preço do produto do que uma margem de 

lucro ou mark up, necessitando de mais ajustes neste exemplo o método CUP que o RPM 

ou custo majorado (Levey et al., 2007).  

A identificação de comparáveis é realizada durante o processo da análise de 

comparação, procurando a informação no mercado, bases de dados e outras fontes de 

informação disponíveis. Segundo UN (2012) a análise de comparação segue o seguinte 

processo: a) análise alargada das transações controladas e compreensão do negócio da 

empresa em questão; b) análise aos fatores de comparação; c) identificação de potenciais 

transações comparáveis não controladas; d) realização de ajustes de comparação; e) 

seleção do método de PTs mais apropriado; e f) determinação do preço ou resultado de 

plena concorrência. 
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3 Caso de estudo 

3.1 O grupo empresarial GALP Energia 

A multinacional escolhida para o caso está presente em quatro continentes e é o 

grupo Galp Energia. A razão da escolha prende-se com o facto de ser uma empresa 

portuguesa de dimensão internacional, com transações entre empresas associadas ao 

grupo e funções distintas em diversos territórios. A empresa mãe chama-se Galp Energia, 

SGPS e tem sede em Portugal. Na sua base está a Petrogal, SA (Petróleos de Portugal) e a 

GDP (Gás de Portugal). A Petrogal, SA é responsável pelo comércio de produtos 

petrolíferos, criada em 1976 com a fusão de quatro empresas (SONAP, SACOR, CIDLA e 

Petrosul), remontando a 1933. A GDP é responsável pelo fornecimento de gás natural em 

Portugal e foi criada em 1989. Em 1999 foi constituído o grupo Galp Energia, agregando a 

Petrogal, SA e GDP. Na sua origem era detida em 100% pelo estado português. Nesse 

mesmo ano iniciou-se o seu processo de privatização. Desde então, a estrutura acionista 

do grupo tem sofrido alterações e no final de 2012 estava de acordo com a figura 4 (GALP, 

2013). 

 

Figura 4: Estrutura Acionista do Grupo Galp Energia. Adaptado de GALP (2013) 

O principal acionista, Amorim Energia, está sediado na Holanda e detém 39% do 

capital próprio da empresa. O segundo maior acionista com 30% é a empresa italiana de 

energia Eni, cotada na bolsa de Milão e na NYSE de Nova York. Os 7% de participações 

públicas constituem a participação do estado português através de várias empresas. Os 

restantes 24% denominados de free float, trata-se da parte acionista transacionada 

livremente no mercado de capitais. O seu principal negócio é a produção e venda de 

produtos petrolíferos e gás natural. É operador integrado no negócio da energia, presente 

em toda a cadeia de valor do petróleo e gás natural. Divide o seu negócio em três 

segmentos de mercado: a) exploração e produção; b) refinação e distribuição; e c) gás e 

power (GALP, 2013). 

Amorim Energia 
39% 

Eni 
30% 

Participações 
Públicas 

7% 

Free Float 
24% 
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Segmento Descrição 

Exploração e 
Produção 

Trata da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural. Centra a sua atividade em Angola, Moçambique e Brasil. A 
produção concentra-se no Brasil e em Angola. 

Refinação e 
Distribuição 

Refina o petróleo proveniente da exploração e de fornecedores em duas 
refinarias portuguesas, Sines e Matosinhos. Concentra a distribuição 
dos produtos finais em Portugal e Espanha, também tem distribuição 
em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, Gambia e 
Suazilândia. 

Gás e Power 

Integra as atividades de aprovisionamento, distribuição e 
comercialização de gás natural e de geração de energia elétrica e 
térmica. A comercialização de gás natural consiste na compra à Argélia 
e Nigéria e venda em Portugal e Espanha. A atividade de energia 
elétrica é a partir de energia eólica e cogeração, com consumo em 
Portugal. 

Tabela 1: Descrição dos Segmentos do Grupo Galp Energia. Adaptado de GALP (2013). 

3.1.1 Estrutura internacional  

O grupo Galp energia é constituído por mais de 100 empresas, número que será 

reduzido para fins práticos. De forma a reduzir o caso, a escolha das empresas a utilizar 

seguirá os seguintes critérios: a) realizem transações com outras empresas associadas; b) 

pertençam ao segmento de exploração e produção ou refinação e distribuição; d) 

quantidade de informação disponível publicamente.  

A seleção das empresas nesta estrutura não implica a sua utilização no decorrer da 

dissertação, apenas após a realização da metodologia apresentada abaixo, será possível 

identificar com mais certeza quais as empresas que serão utilizadas. No anexo 1 e na 

Tabela 2 são apresentadas empresas do grupo Galp Energia:  

Nome da 
Empresa 

País 
Posição no 

Grupo 
Funções 

% 
Detida 

pelo 
Grupo 

Galp Energia, 
SGPS, SA 

Portugal 
Empresa 

mãe 

Gestão de participações sociais de outras 
sociedades do sector energético, como 
forma indireta do exercício de atividades 
económicas. 

100% 

Galp 
Bioenergy, B. 

V. 
Holanda 

Subsidiária 
de Galp 
Energia 

Exercício de atividades relacionadas com 
projetos de biocombustíveis, incluindo 
mas não limitado à pesquisa, produção, 
transformação logística, comercialização 
de grãos, óleo vegetal, produtos de 
biocombustíveis e seus derivados; 
Gestão de participações sociais de outras 
sociedades e financiamento de negócios e 
empresas. 

100% 
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Nome da 
Empresa 

País 
Posição no 

Grupo 
Funções 

% 
Detida 

pelo 
Grupo 

Galp Energia 
E&P, B. V. 

Holanda 
Subsidiária 

de Galp 
Energia 

Exploração e produção de petróleo e gás 
natural bem como trading de petróleo, 
gás natural e produtos petrolíferos; 
Gestão de participações sociais de outras 
sociedades e financiamento de negócios e 
empresas. 

100% 

Galp E&P 
Brazil, B. V. 

Holanda 
Subsidiária 

de Galp 
Energia 

100% 

Galp Energia 
Brasil, S. A. 

Brasil 
Subsidiária 

de Galp 
Energia 

Pesquisa, exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo bruto, de gás 
natural e biocombustíveis; 
Importação, exportação, refinação, 
comercialização, distribuição, transporte 
e armazenagem de petróleo e seus 
derivados; 
Comercialização de gás natural e de 
biocombustíveis produzidos; 
Quaisquer outras atividades conexas às 
atividades principais, podendo ainda, 
participar de consórcios de empresas 
que venham a ser necessários para o 
desenvolvimento de objetivos. 

100% 

Petrogal, 
 S. A. 

Portugal 
Subsidiária 

de Galp 
Energia 

Refinação de petróleo bruto e seus 
derivados; 
Transporte, distribuição e 
comercialização de petróleo bruto e seus 
derivados e gás natural; 
Pesquisa e exploração de petróleo bruto 
e gás natural; 
Quaisquer outras atividades industriais, 
comerciais, de investigação ou prestação 
de serviços conexos. 

100% 

Galp Energia 
España, S. A. 

Espanha 
Subsidiária 
de Petrogal, 

SA 

Obtenção, representação e 
comercialização de produtos 
petrolíferos, de produtos químicos e tudo 
o que lhes seja conexo. 

100% 

Galp 
Moçambique, 

Lda. 
Moçambique 

Subsidiária 
de Petrogal, 

SA 

Armazenagem, comercialização e 
distribuição, importação, exportação e 
transporte de petróleo e seus derivados, 
bem como de todo o tipo de óleos, sejam 
de origem animal, vegetal ou mineral. 

100% 

Petrogal 
Brasil, S. A. 

Brasil 
Subsidiária 
de Petrogal, 

SA 

Refinação de petróleo bruto e seus 
derivados, o seu transporte, distribuição 
e comercialização; 
Pesquisa e exploração de petróleo bruto 
e gás natural. 

70% 

Petrogal 
Angola, Lda. 

Angola 
Subsidiária 
de Petrogal, 

SA 

Produção, distribuição e comercialização 
de combustíveis líquidos e gasosos, óleos 
base e lubrificantes; 
Exploração de postos de abastecimento e 
estações de serviço. 

100% 
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Nome da 
Empresa 

País 
Posição no 

Grupo 
Funções 

% 
Detida 

pelo 
Grupo 

Petrogal 
Moçambique, 

Lda. 
Moçambique 

Subsidiária 
de Petrogal, 

SA 

Distribuição, transporte, armazenagem, e 
comercialização de combustíveis líquidos 
e gasosos e óleos; 
Exploração de postos de abastecimento. 

100% 

Tabela 2: Grupo Galp Energia selecionado. Adaptado de GALP (2013). 

3.2 Conceitos Básicos 

3.2.1 Princípio de plena concorrência 

O PPC trata-se do padrão internacional de PTs que os países membros da OCDE 

concordaram que deve ser seguido por MNE’s e administrações fiscais. No primeiro 

parágrafo do art. 9º de OCDE (2010a) é apresentada a declaração legal deste princípio. O 

princípio dita que, as condições aceites ou impostas entre as duas empresas [associadas], 

em relações comerciais ou financeiras, difiram das que seriam estabelecidas entre 

empresas independentes e os resultados que sem essas condições teriam sido obtidos por 

uma das empresas, mas em razão dessas condições, não foram assim acumulados, podem 

ser incluídos nos resultados dessa empresa e tributados em conformidade (Bakker, 2009). 

Foi concebido para ajustar os resultados das empresas para efeitos fiscais em casos 

de distorção das receitas de imposto dos territórios de acolhimento e dos débitos fiscais 

das empresas associadas. Evitando situações em que o preço não reflita as forças do 

mercado. O PPC assume que as MNE’s não utilizam SPTs com o objetivo de fuga aos 

impostos. Interpreta as MNE’s como empresas honestas, cuja utilização desta ferramenta 

passa pela maximização legal dos seus resultados e alcance de objetivos. Compreende 

assim que as condições na utilização de PTs por parte de MNE’s, não sejam diferentes das 

de um mercado não controlado, aceitando que o grau de descentralização pode levar a que 

estes se comportem como tal.  

O PPC trata empresas associadas como independentes em circunstâncias e 

condições comparáveis. Considera MNE’s como um grupo operacional separado em várias 

entidades independentes e não como entidades inseparáveis de um negócio único e 

unificado. Foca a sua atenção na natureza das transações entre as entidades e nas suas 

diferenças relativamente às condições das transações comparáveis não controladas. 
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O PPC é benéfico comparativamente a outros métodos, iguala membros de 

empresas multinacionais e empresas independentes perante as autoridades fiscais. 

Retirando vantagens ou desvantagens a cada tipo de entidade fiscalmente e removendo 

considerações fiscais de decisões económicas. Outra das vantagens da sua utilização recai 

na escolha deste princípio por grande número de territórios, criando um consenso 

internacional na metodologia de fiscalização de PTs. Facilita assim o seu cálculo, melhora a 

partilha de informação entre as entidades de cada território e reduz a possibilidade dupla 

tributação (OCDE, 2010b). 

No entanto, em condições de economias de escala, o PPC não tem por vezes em 

conta a relação interna de várias atividades geradas por negócios integrados. Na sua 

aplicação podem ocorrer dificuldades, uma vez que empresas associadas podem realizar 

transações que empresas independentes não realizam, pelo simples facto, das condições 

de mercado de uma MNE poderem ser diferentes das condições de empresas 

independentes. Outra dificuldade na implementação do princípio é a recolha de dados e 

informação. Se a empresa necessitar de justificar alguma transação de anos passados, a 

recolha de dados do mercado e condições presentes na altura nem sempre são fáceis de 

conseguir, para além desta, muita da informação necessária pode ser confidencial ou não 

estar disponível (Wittendorff, 2010). 

3.2.2 Métodos de cálculo de PTs 

Em OCDE (2010a) estão presentes duas categorias de métodos para estabelecer se 

as condições de uma transação estão de acordo com o PPC. Três métodos transacionais 

tradicionais e dois métodos baseados no resultado. Anteriormente a OCDE dava 

preferência aos métodos transacionais tradicionais, considerando que estes eram os 

métodos que ofereciam a forma mais direta de alcançar o objetivo, no entanto, na última 

revisão das orientações esta preferência foi eliminada e recai agora pelo método que 

melhor se adaptar à situação. 

A escolha do método a utilizar segundo as recomendações da OCDE, passa pelo 

mais apropriado para o caso em questão, não existindo um método aplicável a todas as 

situações. A escolha depende das forças e fraquezas de cada método, adequação do 

método à luz da análise de comparação, disponibilidade de informação credível (em 

particular para comparáveis não controlados) e fiabilidade dos ajustes de comparação. 

Embora as recomendações da OCDE sejam o mesmo guia para diferentes territórios, muito 

fica em aberto relativamente a ajustes e flexibilidade dos métodos. Cada legislação adapta-
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se da melhor maneira a estas recomendações, considerando os desvios como um meio 

para que as autoridades fiscais e empresas ganhem experiência na adoção dos métodos 

enquanto se adaptam às recomendações (UN, 2012). 

3.2.2.1 Métodos transacionais tradicionais 

3.2.2.1.1 Método do Preço Comparável de Mercado 

O método do preço comparável de mercado (CUP), em inglês, comparable 

uncontrolled price, compreende uma comparação entre os preços, taxas de royalties ou 

taxas de serviços que um membro de uma MNE cobra a outro membro do seu grupo 

controlado com os preços entre empresas independentes não associadas. Aplica-se 

quando uma empresa associada e uma empresa independente vendem virtualmente 

produtos idênticos, licenciam os mesmos ativos intangíveis ou realizam os mesmos 

serviços a compradores associados e a empresas independentes, respetivamente (King, 

2009). Por outras palavras, compara o preço cobrado por bens ou serviços transferidos 

numa transação controlada com o preço cobrado pelo mesmo, numa transação não 

controlada comparável (OCDE, 2010a). 

 

Figura 5: Ilustração do método CUP. Adaptado de UN (2012). 

De acordo com a figura 5, considerando que a empresa 1 e A são produtores de um 

produto idêntico no território 1 e as restantes empresas são importadores e revendedores 

no território 2 e sendo a empresa 1 associada à empresa 2. O método CUP aplica-se, 

comparando o preço da transação X com a transação 1, 2 ou 3. A transação 1 e 2 são 

chamadas de comparáveis internos, enquanto a transação 3 é chamada de comparável 

externo. A utilização do método envolve uma comparação transacional detalhada, onde as 

transações são comparadas através de fatores de comparabilidade. Considera que os 

preços utilizados nas transações comparáveis não controladas são preços de plena 
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concorrência. Dando origem, no caso de preços diferentes entre os vários comparáveis, a 

um intervalo de preços de plena concorrência, em que o menor valor equivale ao preço 

realizado pela transação comparável não controlada de menor valor e o maior pela 

transação comparável não controlada de maior valor. Resulta por exemplo nos valores da 

Tabela 3. 

Preço da Transação 1 = 10 € 
Preço da Transação 2 = 8 € 
Preço da Transação 3 = 11 € 

   Intervalo de valores de plena 
concorrência = [8€,11€] 

  
Tabela 3: Exemplo de utilização do método CUP 

Quando é possível localizar transações não controladas comparáveis, o método 

CUP é a forma mais direta e confiável de aplicar o PPC. Consequentemente é preferível a 

qualquer outro método nestes casos (OCDE, 2010a). 

São mencionados em OCDE (2010a) possíveis ajustes, embora por vezes 

complicados de efetuar. Efetuam-se quando é difícil encontrar uma transação entre duas 

empresas independentes, semelhante o suficiente com uma transação controlada cujas 

diferenças não afetem materialmente o preço. Embora tais ajustes afetem a fiabilidade do 

método e gere a utilização de CUPs não exatos, é mencionado que por considerações 

práticas deve ter-se uma aproximação flexível para utilização do CUP e que tal como 

qualquer método, será necessário ter em conta a afetação na sua precisão. É mencionado 

também que ao considerar-se transações comparáveis, deve ser tido em conta o efeito no 

preço causado por funções de negócio mais amplas, ao invés de apenas comparações ao 

nível do produto. Ajustes razoáveis poderão ser aplicados, quando relativos a: a) tipo e 

qualidade do produto; b) termos de entrega; c) volume de vendas e descontos associados; 

d) características do produto; e) termos contractuais; f) riscos assumidos; e g) efeitos de 

diferenças geográficas. No entanto, não serão possíveis ajustes quando relativos a: a) 

marcas únicas e valiosas; b) e diferenças fundamentais no produto (UN, 2012). 

Na prática, o CUP quando aplicado a transações de bens tangíveis ou serviços em 

mercados verdadeiramente concorrenciais, tem por base princípios económicos que não 

deixam dúvidas quanto à sua utilização. No entanto, quanto à sua utilização sobre bens 

tangíveis ou serviços em mercados de concorrência imperfeita, como em grande parte dos 

mercados reais, a sua validade económica fica aquém do desejado. Passa a ser chamado de 



 

22 

 

CUP não exato, no entanto de acordo com a sua fiabilidade, pode prestar um bom serviço 

com os ajustes necessários (King, 2009). 

Pontos Positivos Pontos Negativos 
Método a usar quando existem transações 
não controladas comparáveis (OCDE, 
2010a). 
Normalmente usado em transações que 
envolvam produtos do tipo commodity (UN, 
2012). 
Método mais direto para encontrar um 
valor de plena concorrência, sendo menos 
suscetível a diferenças em fatores não 
relacionados com PTs (UN, 2012). 
Analisa ambas as empresas envolvidas (UN, 
2012). 
 

Difícil aplicação, devido à dificuldade em 
encontrar transações não controladas 
comparáveis(UN, 2012). 
Prevê um grau de comparação elevado, cuja 
adaptação do método na lei de cada 
território possa variar em grau e facto de 
comparação (King, 2009). 
Quando aplicado a propriedade intangível, o 
método acaba por não ter uma boa 
fundamentação económica (exceção para 
licenciamento de marcas e acordos de 
franchising) (King, 2009). 

3.2.2.1.2 Método do Preço de Revenda Minorado 

O método do preço de revenda minorado (RPM), em inglês resale price method, 

avalia se o preço cobrado numa transação controlada é o preço de plena concorrência por 

referência a uma margem de resultado bruto representativa do mercado independente 

(OCDE, 2010a). Trata-se assim, de um método de margem de resultado e é tipicamente 

mais apropriado a distribuidores e revendedores. 

 

Figura 6: Ilustração do método RPM. Adaptado de UN (2012). 

                 

Equação 1: Equação de cálculo do método RPM 

Olhando para Figura 6 e Equação 1, o método inicia-se na empresa revendedora 

(empresa associada 2) através do preço pelo qual um produto fornecido por uma empresa 

associada é revendido a uma empresa independente (Pc). Por sua vez, o Pc é reduzido a 

uma margem de revenda bruta (Mr) adequada a esse preço (margem de preço de revenda 

que pode ser calculada por comparação transacional ou por comparação funcional), 

margem representativa do mercado. Tem em conta, ativos utilizados e riscos envolvidos. 

Obtendo após subtrair o produto entre a Mr e o Pc ao Pc, o valor do preço de plena 

concorrência (Ppc) (OCDE, 2010a). 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 
Baseado num preço de mercado. Confiável 
em situações onde existe fraca relação 
entre custos e preços de venda; 
Pode ser usado sem forçar os 
distribuidores a realizar resultados 
inapropriados; 
Alternativa quando o CUP não é aplicável, 
para empresas sem bens intangíveis de 
valor e existem comparáveis confiáveis 
sobre o custo de bens vendidos (UN, 2012); 
Apropriado a operações de marketing 
(OCDE, 2010a). 

Dificuldade em encontrar dados 
comparáveis sobre margens brutas devido 
a inconsistências contabilísticas; 
Envolve uma análise one-side, focalizada na 
empresa associada compradora. Pode 
resultar num valor extremo para o 
fornecedor associado (UN, 2012); 
Difícil de aplicar, a comparação das 
margens de revenda de um distribuidor 
individual com empresas associadas ou 
independentes é validada teoricamente 
mas difícil na prática (King, 2009). 

3.2.2.1.3 Método do Custo Majorado 

O método do custo majorado aplica-se a propriedade tangível e serviços em 

situações semelhantes ao RPM, mas quando a empresa produtora é menos complexa e 

presta mais informação que a vendedora. Sendo no produtor que se foca o método. Tal 

como o RPM trata-se de um método de margem bruta mas é aplicado essencialmente á 

venda de produtos do produtor a distribuidores associados. 

 

Figura 7: Ilustração do método do custo majorado Adaptado de UN (2012) 

               

Equação 2: Equação de cálculo do método do custo majorado 

Olhando para a Equação 2 e Figura 7, o método inicia-se com os custos incorridos 

(C) pelo fornecedor do produto ou serviço. O produto ou serviço é transferido da empresa 

associada 1 para uma empresa compradora associada 2. Depois um mark up (Mu) 

apropriado é associado a esta transferência, de modo a refletir um resultado apropriado 

em função do mercado e funções incorridas. Por fim ao somar o valor da multiplicação do 

custo com o mark up ao custo incorrido, alcançamos o preço de plena concorrência (Ppc) 

(OCDE, 2010a). 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 
Método baseado em custos internos, cuja 
informação necessária está normalmente 
disponível (UN, 2012). 
Útil quando bens semiacabados são 
vendidos entre empresas associadas, 
quando empresas associadas celebram 
acordos de instalações comuns ou de 
compra e fornecimento de longo prazo e 
quando a transação controlada trata-se de 
prestação de serviços (OCDE, 2010a). 
Simples de entender e fácil de implementar 
através da maioria dos sistemas de 
contabilidade (Hughes et al., 2010). 
 

O resultado pode induzir em erro, sempre 
que existe uma ligação fraca entre o nível 
de custos e preço de mercado; 
Os dados relativos ao mark up podem não 
ser comparáveis, devido a inconsistências 
contabilísticas; 
Consistência contabilística é necessária 
entre a transação controlada e não 
controlada; 
A análise foca-se apenas no fornecedor 
associado (UN, 2012); 
Baseado em custos atuais, podendo não 
existir incentivo para que o fornecedor 
associado controle custos (UN, 2012); 

3.2.2.2 Métodos transacionais baseados nos resultados líquidos 

3.2.2.2.1 Método da Margem Líquida da Operação 

O método da margem líquida da operação (TNMM), em inglês, transactional net 

margin method, testa a margem de resultado líquido (relativa a um determinado indicador 

de nível de resultado) obtida numa transação controlada com a margem de resultado 

líquido obtida numa transação comparável não controlada. A margem de resultado líquido 

pode ser medida por várias bases, utilizando um indicador de nível de resultado, que inclui 

vendas, custos ou ativos. Na prática é normalmente aplicado visando uma margem 

operacional dentro de uma determinada faixa (Hughes & Nicholls, 2010). É um método 

parecido com o custo majorado e o RPM, cuja grande diferença está na escolha da entidade 

mais simples e na utilização de margens de resultado líquidas. 

 

Figura 8: Ilustração do método TNMM. Adaptado de UN (2012) 
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Olhando para a Figura 8, o método inicia-se pela escolha da empresa onde 

conduzir o método, escolha que incidirá na empresa associada menos complexa.  

  

Inicialmente 
Após Análise 

Benchmarking 

Preço de Revenda   10.000 € 10.000 € 

Custo de Bens Vendidos 
 

? 7.500 € 

Lucro Bruto       = ? 2.500 € 

Despesas Operacionais 
 

2.000 € 2.000 € 
Lucro Operacional  ? 500 € (5% do Preço de 

Revenda) 

Figura 9: Ilustração do método TNMM com associada 2 como empresa menos complexa 

Adaptado de (UN, 2012) 

Na Figura 9 é apresentado o cálculo para a transferência de um produto, caso a 

empresa menos complexa seja a empresa revendedora. A utilização do TNMM neste caso é 

semelhante ao RPM, cuja principal diferença trata-se de que o TNMM considera despesas 

operacionais. Inicialmente é do conhecimento o preço de revenda e o valor das despesas 

operacionais. Depois, através de uma análise de benchmarking, torna-se acessível o valor 

do resultado operacional do produto e assim trabalhando para trás, o valor do custo do 

bem vendido. O valor do custo do bem vendido trata-se assim, do preço de plena 

concorrência entre os associados. 

  

Inicialmente 
Após Análise 
Benchmarking 

Preço de Revenda   ? 7.500 € 

Custo de Bens Vendidos 
 

5.000 € 5.000 € 

Lucro Bruto      = ? 2.500 € 

Despesas Operacionais 
 

1.000 € 1.000 € 
Lucro Operacional  ? 1500 € (25% do Custo 

Total) 

Figura 10: Ilustração do método TNMM com associada 1 como empresa menos complexa 

Adaptado de (UN, 2012) 

A outra situação possível trata-se de considerar o fornecedor como empresa 

menos complexa (Figura 10), neste caso o método torna-se semelhante ao método do 

custo majorado, com a diferença de utilizar as despesas operacionais. Nesta situação, o 

custo de bens vendidos e despesas operacionais são conhecidas. Através de uma análise 

benchmarking utilizando um indicador de nível de resultado adequado, é descoberta a 

percentagem de plena concorrência de margem de resultado. A partir daí, a trabalhar no 

sentido inverso, alcança-se o valor do preço de revenda, que se trata neste caso, do preço 

de plena concorrência. 
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Pontos Positivos Pontos Negativos 
Margens líquidas são menos afetadas por 
diferenças transacionais de preço e por 
diferenças funcionais do que as margens 
brutas;  
É necessária uma análise funcional menos 
complexa, pelo facto do TNMM ser aplicado 
a apenas uma das empresas associadas 
(OCDE, 2010a); 
Comparabilidade funcional e do produto 
são elementos menos críticos na aplicação 
do TNMM; 
Aplicada à parte menos complexa, pode ser 
utilizado mesmo que uma das partes 
associadas detenha bens intangíveis para 
os quais retornos comparáveis não possam 
ser determinados; 
Aplicável a ambos os lados da transação 
controlada (tanto ao fornecedor como ao 
distribuidor associado);  
Os resultados assemelham-se aos 
resultados de um RPM/Custo majorado 
modificado(UN, 2012). 

Margens líquidas são afetadas por fatores 
que têm um efeito menos significativo, no 
preço ou em margens brutas (OCDE, 
2010a). Sendo importante considerar estes 
fatores (non-pricing) na análise de 
comparação. (UN, 2012) 
Desafios de recolha de informação, 
incluindo a indisponibilidade de 
informações sobre resultados de 
transações não controladas; 
Desafios de medição, pode tornar-se difícil 
determinar as receitas de vendas, despesas 
operacionais e ativos relativos apenas a 
transações e funções controladas; 
Ao ser aplicado a apenas uma das empresas 
associadas, a margem de resultado líquido 
de plena concorrência encontrada pode 
resultar num resultado extremo para a 
outra empresa associada envolvida; (UN, 
2012) 
Dificuldade em determinar um ajuste 
apropriado para a aplicação do método, 
particularmente quando não é possível o 
cálculo inverso até um preço de 
transferência. (OCDE, 2010a) 
Indicadores de nível de lucro diferentes 
e/ou diferentes amostras de empresas 
podem produzir diferentes alocações de 
resultado entre territórios. (King, 2009) 
Alguns territórios não reconhecem o uso do 
TNMM. Consequentemente, a aplicação do 
TNMM a uma das empresas da transação 
pode resultar em dupla tributação; (UN, 
2012) 

3.2.2.2.2 Método do Fracionamento do Resultado  

O método do fracionamento do resultado é tipicamente aplicado quando ambos os 

lados da transação controlada contribuem significativamente com propriedade intangível, 

ou seja, ambas as empresas são complexas. O resultado é dividido, tal como numa joint 

venture (UN, 2012). Procura eliminar o efeito nos resultados de condições especiais feitas 

ou impostas em transações controladas, determinando a divisão de resultados que 

empresas independentes esperariam obter na transação (OCDE, 2010a). 

Inicialmente identifica os resultados a serem divididos entre as empresas 

associadas das transações controladas (resultados combinados), depois separa os 
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resultados entre as empresas. Tem uma base económica válida que antecipa a divisão de 

resultados que teriam ocorrido numa transação de acordo com o PPC (OCDE, 2010a). 

Existem dois métodos de alocação de resultados, por análise de contribuição ou 

por análise residual. Pela primeira análise, os resultados combinados da transação 

controlada são alocados por base das funções realizadas pelas empresas associadas 

envolvidas, sendo complementada por dados externos de mercado que reflitam como 

empresas independentes dividiriam o resultado. Por análise residual, os resultados 

combinados são divididos em duas fases. Numa primeira fase aloca-se uma parte 

suficiente do resultado a cada empresa, faltando depois uma parte residual. De modo a que 

de acordo com o PPC ocorra uma compensação por contribuições rotineiras, onde a 

propriedade intangível de cada empresa é contabilizada numa segunda fase. A 

contribuição de intangíveis é determinada através dos rendimentos de empresas 

independentes comparáveis, em transações comparáveis ou pelas funções efetuadas, pelo 

que na prática é muitas vezes calculado pelo TNMM. Na segunda fase aloca-se o resultado 

residual pelas empresas, por meio de factos e circunstâncias específicos. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 
Oferece soluções a operações altamente 
integradas para as quais métodos one-side 
não são apropriados; 
Apropriado em situações onde ambas as 
empresas associadas fazem contribuições 
únicas e valiosas (OCDE, 2010a); 
Alternativa aos métodos tradicionais quando 
não são encontradas transações 
comparáveis; 
Evita resultados extremos para uma das 
empresas associadas ao analisar ambas as 
partes (UN, 2012); 
Único método capaz de lidar com retornos 
de sinergias entre bens intangíveis ou 
resultados derivados de economias de 
escala. 

A aplicação do método resulta em alocações 
arbitrárias de resultados, o que potencia a 
possibilidade de dupla tributação, 
desigualdades e imprevisibilidade (King, 
2009); 
Não aplicável quando uma das empresas 
associadas realiza apenas funções simples e 
não tem uma contribuição valiosa (OCDE, 
2010a); 
Dificuldades de aplicação do método, devido 
a dificuldades de obtenção de informação e 
possíveis diferenças de práticas 
contabilísticas (UN, 2012); 
Alguns territórios não reconhecem o uso do 
método. 
 

3.2.3 Centros de Responsabilidade 

Inerente à descentralização empresarial está o controlo sobre as divisões e 

medição dos seus resultados, dando origem a diferentes unidades de gestão (Frezatti et al., 

2009). Centro de responsabilidade trata-se de uma entidade dentro de uma organização, 

que pode assumir responsabilidade sobre a gestão dos rendimentos, gastos e fundos de 

investimento (BD, 2013). O centro é controlado por um gestor responsável pelas suas 

atividades e avaliado consoante o tipo de centro de responsabilidade e indicadores 
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escolhidos pela organização. Existem quatro tipos de centros de responsabilidade que se 

distinguem por tipo de responsabilidade assumida (Sahay, 2012). a) Centro de custo trata-

se de um centro de responsabilidade onde o seu gestor é responsável pelos custos; b) 

Centro de rendimentos é um centro de responsabilidade cujo gestor é responsável apenas 

pelas receitas; c) Centro de resultados é um centro de responsabilidade em que o seu 

gestor é responsável pelas receitas e custos; e d) Centro de investimento é um centro de 

responsabilidade onde o gestor é responsável pelas receitas, custos e investimentos. 

Resumindo-se na Tabela 4 abaixo (Hansen et al., 2009). 

 
Tipos de Centros de Responsabilidade 

Responsável 
pelo controle 

Centro de Custo 
Centro de 

Rendimentos 
Centro de 

Resultados 
Centro de 

Investimento 

Controlado pelo 
gestor 

Custos/Gastos Receitas 
Custos/Gastos 

e receitas 

Custos/Gastos, 
receitas e 

investimentos 
Controlado pela 

alta 
administração 

Receitas e 
investimentos 

Custos/Gastos, 
receitas e 

investimentos 
Investimentos ------- 

Foco na 
avaliação de 
resultados e 
desempenho 

Custos/Gastos 
relativas a algum 

objetivo 

Rendimentos 
relativos a 

algum objetivo 

Lucro relativo 
a algum 
objetivo 

Rendibilidade do 
investimento 

relativo a algum 
objetivo 

Tabela 4: Tipos e características dos centros de responsabilidade. Retirado de Souza et al. (2011). 

O objetivo da utilização de centros de responsabilidade passa pela ligação entre a 

realidade negocial das subsidiárias com o método apropriado de recompensa para estas. 

Centros de responsabilidade utilizam PTs como uma ferramenta para alcançar o seu 

propósito, assegurando que cada centro se foque nos seus papéis e responsabilidades. 

Alinha o SPT com o modelo de negócio da empresa e objetivos comerciais (Devonshire-

Ellis et al., 2011). Desta forma, influenciando na escolha do método de PTs. Na tabela 

abaixo, a título de exemplo, é apresentada a ligação entre centros de responsabilidade, 

modelo de negócio e possível método de preço de transferência (Tabela 5): 

Funções 
Modelo de 

Negócio 
Centro de 

Responsabilidade 
Possível Método de Preço de 

Transferência 

Procurement 

Terceirização Centro de Custo Custo majorado/TNMM 

Agente 
Centro de 

Rendimentos 
TNMM 

Risco total 
Centro de 

Resultados 
TNMM/Fracionamento do 

Resultado 

Produção 

Contractos Centro de Custo Custo majorado/TNMM 

Risco Total 
Centro de 

Resultados 
TNMM/Fracionamento do 

Resultado 

Agente 
Centro de 

Rendimentos 
TNMM 
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Funções 
Modelo de 

Negócio 
Centro de 

Responsabilidade 
Possível Método de Preço de 

Transferência 

Vendas 
Risco Limitado 

Centro de 
Rendimentos 

Preço de Revenda 
Minorado/TNMM 

Risco Total 
Centro de 

Resultados 
TNMM/Fracionamento do 

Resultado 

Tabela 5: Ligação entre Centros de Responsabilidade, Modelo de Negócio e Método de Preço 

de Transferência. Adaptado de: Devonshire-Ellis et al. (2011). 

3.2.4 Políticas de PTs 

A política de PTs especifica as regras utilizadas para calcular os PTs entre as 

diferentes divisões (Das, 2003). Em centros de lucro que são avaliados pelos seus 

resultados, assumem uma importância crítica por influenciar a receita do centro vendedor 

e o custo do centro comprador (Figueiredo, 1993). 

Estas regras podem ser utilizadas entre divisões dentro de um mesmo território ou 

entre divisões em territórios diferentes, a política escolhida pode ser diferente em caso de 

transferência interna ou externa, de modo a satisfazer os objetivos pretendidos (Hyde et 

al., 2004). A escolha da política é influenciada principalmente pelo mercado onde se insere 

o produto a transferir, pelo que não existe uma regra que leve à escolha da melhor política 

de PTs a utilizar (Horngreen et al., 1991). Três objetivos devem ser alcançados na escolha 

da política de PTs: a) congruência de objetivos; b) performance da gestão; e c) autonomia 

da divisão (Figueiredo, 1993). Um valor teórico para o menor preço de transferência é 

calculável segundo a fórmula 3: 

             

PT: preço de transferência; cu: custo por unidade a transferir; co: custo de oportunidade 

unitário para o grupo 

Equação 3: Equação de cálculo teórico do menor preço de transferência 

O custo por unidade a transferir representa o custo associado à produção e à 

transferência do produto. Enquanto o custo de oportunidade unitário para o grupo 

representa o valor rejeitado pela empresa como um todo com a transferência do produto, 

relativamente à possível venda no mercado externo. Existem 3 políticas principais de PTs, 

apresentadas abaixo na Tabela 6 (Figueiredo, 1993): 
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Política de PTs Quando utilizar 

Preço de transferência baseado no mercado: 
Preço de transferência interno igual ao preço a que se 
venderia o produto no mercado aberto. Representa 
normalmente o máximo a não ultrapassar como preço de 
transferência. 

Existe mercado externo, de 
preferência competitivo 

Preço de transferência baseado no custo: 
Preço de transferência é baseado no custo de produção 
da empresa fornecedora, este custo pode ser calculado 
de diferentes formas (custo total, custo variável). 

Não existe mercado externo 

Preço de transferência negociado: 
Neste caso a empresa não indica regras na determinação 
de PTs, sendo os gestores de cada divisão encorajados a 
encontrar um preço mutuamente benéfico. Normalmente 
consideram o custo mais um mark-up negociado. 

Utilizável em qualquer 
hipótese, depende dos 
objetivos e relação entre as 
empresas 

Tabela 6: Políticas de PT. Adaptado de Das (2003). 

Devido à dificuldade prática na identificação de transações não controladas 

comparáveis, uma das soluções práticas para encontrar esses comparáveis é a 

consideração, caso exista, da política de PTs utilizada pelas empresas de acordo com o 

ambiente económico em que se inserem (UN, 2012). 

3.3 Metodologia 

A metodologia a seguir no trabalho irá permitir que o resultado global do grupo 

empresarial obtido seja sustentável ao nível legal e de acordo com a informação 

disponível, foi baseada em (Feinschreiber et al., 2012; Liang, 2011; OCDE, 2010a; Pereira 

et al., 2010; UN, 2012) e constará dos passos descritos no Anexo 2. 

3.3.1 Análise geral da transação e das empresas envolvidas 

Inicialmente será desenvolvida uma análise geral a uma transação controlada 

padrão, com foco nas empresas envolvidas na transação. Esta análise é definida em OCDE 

(2010a) como uma análise da indústria, da concorrência, dos fatores económicos e 

regulamentares e outros elementos fora do contexto da transação padrão. Posteriormente 

pode ser necessário alargar este tipo de análise a empresas independentes, intervenientes 

em potenciais transações comparáveis. Esta análise passará pelas seguintes fases: a) 

recolha de informação relevante sobre empresas intervenientes na transação e empresas 

do mesmo segmento; b) análise da transação padrão; c) análise da transação separada e 

combinada; e d) seleção da empresa a aplicar o método de PT. 
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A primeira fase trata da recolha de informações sobre as empresas envolvidas, de 

forma a compreender a indústria à qual pertencem, natureza das suas atividades, 

segmento de mercado, quota de mercado, estratégias de negócio e tipos de produtos ou 

serviços envolvidos. De modo a compreender a indústria realiza-se uma análise a esta, que 

inclui: a) fatores macroeconómicos de impacto; b) características chave, como taxas de 

crescimento, barreiras e fatores de sucesso; e c) previsões de mercado. Esta informação é 

normalmente recolhida a partir de relatórios anuais das empresas, informações do 

produto, artigos, relatórios de pesquisas de empresas independentes, relatórios internos e 

outras fontes de informação que ajudem a analisar as condições que afetem a empresa e o 

seu ambiente (Devonshire-Ellis et al., 2011; UN, 2012).  

A segunda fase passa por analisar a transação em jogo, de forma a identificar 

fatores relevantes para o resto do processo. Os fatores serão identificados pela sua 

influência em: a) escolha da empresa onde efetuar o método de PT; b) seleção e aplicação 

do método de PTs de acordo com as circunstâncias do caso; c) indicador financeiro a usar, 

no caso de utilização de métodos transacionais não tradicionais; e d) seleção de 

comparáveis transacionais e determinação de ajustes de comparação (Feinschreiber & 

Kent, 2012). 

A terceira fase tem o objetivo de avaliar se a transação a analisar pode ser 

analisada separadamente ou deve ser analisada em combinado com outras transações. 

Embora as orientações da OCDE recomendem que o PPC seja aplicado numa base de 

transação por transação, reconhece que existem casos em que transações estão ligadas 

continuamente e que não se torna possível a sua avaliação em separado. Tal ligação 

acontece nas situações: a) alguns contratos de longo prazo de fornecimento de 

commodities ou serviços; b) direitos de utilização de propriedade intangível; c) quando 

impraticável identificar o preço dos produtos individualmente, por ser dado preço a um 

conjunto de produtos, como numa linha de produtos; d) pacotes de negócio; e e) contratos 

compostos. Desta forma, caso estes casos se verifiquem, a análise da transação deverá 

seguir um princípio de agregação (Feinschreiber & Kent, 2012; UN, 2012). 

A última fase tem por objetivo identificar a empresa onde aplicar o método de PT, 

caso identificado como método de PT o RPM, TNMM ou custo majorado. A empresa 

escolhida deve ser aquela onde o método de PT pode ser aplicado da forma mais fiável e 

para a qual se possa encontrar melhores transações comparáveis. Deve ser consistente 

com a análise funcional, sendo a empresa onde se aplica o método normalmente 

identificada pela análise funcional menos complexa (OCDE, 2010a). 
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3.3.2 Fatores de Comparação 

3.3.2.1 Características do produto ou serviços 

De forma a avaliar as diferenças do valor dos produtos no mercado aberto, é 

necessário analisar as características relevantes das dos bens ou serviços transacionados 

(descrito na Tabela 7), sendo estas características posteriormente consideradas na análise 

de comparação (UN, 2012). 

Produto ou Serviço 
Transacionado 

Características a Considerar 

Tangível 

Caraterísticas físicas 
Qualidade 
Fiabilidade 
Disponibilidade de fornecimento 
Disponibilidade de volume 

Intangível 

Formato da transação (licença ou venda) 
Tipo de propriedade (marca, patente, know-how) 
Duração da propriedade 
Nível de proteção 
Benefícios do seu uso 

Serviços 
Natureza do serviço 
Extensão do serviço 

Tabela 7: Propriedade e características a considerar na sua comparação. Adaptado de UN (2012) 

3.3.2.2 Análise funcional 

De forma a avaliar a associação entre o valor de determinada transação com a 

estrutura e organização do grupo onde se inserem e com as funções realizadas pelas 

empresas envolvidas, realiza-se uma análise funcional. Inicialmente ao grupo empresarial 

e posteriormente às empresas independentes identificadas como potenciais comparáveis. 

Complementada por uma análise aos riscos envolvidos e ativos utilizados, esta análise é 

avaliada tendo em conta estas análises complementares. De acordo com o valor 

acrescentado pelas funções identificadas a cada empresa, quanto maior for o valor 

acrescentado, maior será o valor de ativos possíveis de atribuir a essa empresa. Trata-se 

assim, de um meio para ajudar na pesquisa de comparáveis e identificação do método de 

PTs mais apropriado (Silva, 2006). 

 A análise funcional passa pelo seguinte processo: a) identificar o território 

de origem de cada empresa; b) identificar a relação entre as empresas envolvidas do 

grupo; c) classificar as empresas do grupo de acordo com as suas atividades; d) identificar 

o tipo de centro de responsabilidade; e) identificar possíveis métodos de PTs a não 

utilizar; e f) identificar as funções realizadas por cada entidade. Deste modo, completando 
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as Tabela 8,9,10 e 11 e preenchendo os espaços das tabelas de acordo com a existência ou 

não em cada empresa das variáveis (Pereira & Oliveira, 2010).   

Empresa: Empres
a mãe 

Subsidiári
a 1 

Subsidiári
a 2 

Subsidiári
a 3 

Território de Residência         

Relação com a Empresa         

Tipo de Entidade         

Tipo de Centro de 
Responsabilidade 

        

Métodos de PT não Aconselhados         

Tabela 8: Tabela exemplo da análise funcional, características das empresas. Adaptado de Pereira & 

Oliveira (2010). 

Identificar as funções de investigação e desenvolvimento e de produção: 

Empresa: Empres
a mãe 

Subsidiári
a 1 

Subsidiári
a 2 

Subsidiári
a 3 

1) Investigação e 
desenvolvimento 

        

2) Produção: 

     Produção de bens tangíveis         

     Desenvolvimento de produtos         

     Propriedade de instalações de 
fabrico e equipamento 

        

     Manutenção do equipamento         

Tabela 9: Tabela exemplo da análise funcional, R&D e produção. Adaptado de Pereira & Oliveira 

(2010) 

Identificar as funções de marketing, vendas e distribuição: 

Empresa: Empresa 
mãe 

Subsidiária 
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3 

3) Marketing, vendas e distribuição: 

      Atividade de marketing         

      Gestão de marcas         

      Vendas         

      Apoio ao cliente         

      Logística         

      Armazenamento         

Tabela 10: Tabela-exemplo da análise funcional, marketing. Adaptado de Pereira & Oliveira (2010) 
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Identificar as funções de apoio administrativo: 

Empresa: Empresa 
mãe 

Subsidiária 
1 

Subsidiária 
2 

Subsidiária 
3 

4) Apoio administrativo: 
     Recursos humanos         
     Tecnologias de 
informação 

        

     Contabilidade e finanças         
     Enquadramento legal     
     Impostos     

Tabela 11: Tabela exemplo da análise funcional, apoio administrativo. Adaptado de Pereira & Oliveira 

(2010) 

3.3.2.2.1 Análise dos riscos envolvidos 

A análise de risco tem por objetivo identificar que empresas assumem riscos, de 

forma a recompensar estas empresas positivamente ou negativamente de acordo com os 

riscos identificados. Estes riscos podem ser identificados de acordo com termos 

contractuais entre empresas e controlo das funções desempenhadas (Feinschreiber, 

2004). Serão avaliados: a) riscos de mercado, que incluem flutuações na procura, preço, 

inventário e custos; b) riscos de investigação e desenvolvimento, relacionados com o 

sucesso ou insucesso de atividades de investigação e desenvolvimento; c) riscos 

financeiros, que incluem flutuações das taxas de juro e de câmbio; d) riscos de crédito e 

cobrança, tais como riscos de crédito comercial; e) riscos do produto, relacionado com 

garantias e responsabilidades sobre o produto; f) riscos gerais do negócio, riscos 

relacionados com a propriedade de bens, instalações e equipamentos; e g) riscos de 

marketing, que inclui riscos relacionados com o sucesso ou insucesso de atividades de 

marketing (Feinschreiber, 2004; Pereira & Oliveira, 2010). Os riscos envolvidos pelas 

subsidiárias do grupo empresarial serão expostos na seguinte Tabela 12, que serão 

preenchidas de acordo com a responsabilidade assumida ou não de cada empresa por cada 

tipo de risco. 

Empresa: Empresa 
mãe 

Subsidiária 1 Subsidiária 2 Subsidiária 3 

Riscos:     

Mercado     

Investigação e 
desenvolvimento 

    

Financeiros     

Crédito e cobrança     

Produto     
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Empresa: Empresa 
mãe 

Subsidiária 1 Subsidiária 2 Subsidiária 3 

Gerais de negócio     

Marketing     

Tabela 12: Tabela-exemplo de riscos assumidos. Adaptado de Pereira & Oliveira (2010) 

3.3.2.2.2 Análise dos ativos envolvidos 

 Esta análise tem por objetivo a identificação dos ativos utilizados por cada 

empresa, diferenciando os ativos entre tangíveis e intangíveis. Ativos tangíveis requerem 

um investimento que normalmente leva a um retorno de longo prazo com base no risco 

incorrido, enquanto ativos intangíveis são importantes ao nível de vantagens competitivas 

(UN, 2012). Ativos tangíveis estão divididos em três classes, instalações, equipamentos 

relacionados com meios produtivos ou necessários para o exercício comercial e outros 

tangíveis como mobiliário. Neste âmbito, a análise implica o preenchimento da Tabela 13, 

preenchida de acordo com a posse ou não de ativos de cada categoria. 

Empresa: Empresa mãe Subsidiária 1 Subsidiária 2 Subsidiária 3 

Ativos:         

Tangíveis: 
Instalações 

        

Tangíveis: 
Equipamentos 

        

Outros Tangíveis         

Intangíveis         

Tabela 13: Tabela-exemplo de ativos. Adaptado de Pereira & Oliveira (2010) 

3.3.2.3 Termos contratuais 

Este ponto pretende permitir a comparação entre as transações controladas e não 

controladas comparáveis relativamente aos termos contractuais significativos, ou seja, dos 

termos contratuais que possam afetar os resultados de ambas as transações. Devem ser 

analisados os seguintes termos contractuais: a) a forma de retribuição cobrada pelo 

vendedor; b) o volume específico de vendas ou compras; c) o âmbito e termos de garantias 

disponibilizadas pelo vendedor ou comprador; d) direitos de intangíveis relacionados com 

atualizações, revisões ou modificações; e) a duração, finalização e renegociação de direitos 

relevantes de contratos, licenças ou outros acordos; f) transações colaterais entre 

comprador e vendedor, incluindo acordos de auxílio de serviço; e h) termos de pagamento 

e extensão de crédito (Feinschreiber, 2004). 
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3.3.2.4 Circunstâncias económicas 

De maneira a tornar possível a comparação entre transações controladas e não 

controladas, realiza-se uma comparação ao nível de condições económicas que poderão 

afetar o valor de plena concorrência a calcular (Wittendorff, 2010). Este passo lida com as 

circunstâncias relevantes para determinar a comparabilidade ao nível do mercado e da 

indústria. 

A informação sobre a indústria a analisar deve incluir três pontos: a) 

desenvolvimentos e tendências económicas globais relativas à indústria onde se insere a 

empresa; b) tendências económicas da mesma indústria no território de residência da 

empresa; e c) posicionamento de mercado da empresa e condições económicas que a 

rodeiam (UN, 2012). 

Os fatores a considerar para analisar o mercado neste ponto são: a) semelhanças 

dos mercados geográficos; b) tamanho relativo e grau de desenvolvimento económico 

global de cada mercado; c) tipo de mercado; d) quotas de mercado dos produtos, 

propriedades ou serviços transferidos ou fornecidos; e) custos específicos relacionados 

com a localização de fatores de produção e distribuição; f) concorrência em cada mercado; 

g) ciclo de vida do mercado, em expansão ou contração; h) alternativas disponíveis ao 

comprador e vendedor; e i) leis e regulamentos governamentais (Feinschreiber, 2004). 

Dentro de um território pode haver vários mercados para a mesma indústria, 

enquanto em outras indústrias o mundo constitui apenas um mercado. Transações 

comparáveis devem derivar do mesmo mercado, no entanto se tal não for possível, podem 

derivar de outros mercados desde que as diferenças entre os mercados não afetem 

materialmente o preço ou resultado da transação ou caso afete, ajustes razoáveis possam 

ser feitos para ter em conta essas diferenças materiais dos mercados (UN, 2012; 

Wittendorff, 2010). 

3.3.2.5 Estratégias de negócio 

Como recomendado por OECD (1996) este ponto pretende analisar as diferentes 

estratégias de negócio utilizadas pelas empresas que realizem transações a analisar. As 

recomendações da OCDE entendem que as estratégias de negócio levadas a cabo pelas 

MNEs têm em consideração vários aspetos da empresa, como inovação e desenvolvimento 

de novos produtos, níveis de diversificação, adversão ao risco, avaliação de mudanças 
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políticas, adoção de leis de trabalho existentes e planeadas, entre outros fatores 

relacionados com a conduta diária da empresa. 

 As estratégias de negócio global levadas a cabo por uma MNE colidem 

criticamente com a política de PTs a definir dentro do grupo (Kuan, 2004). Estas podem 

ter uma influência direta no preço do produto, mais concretamente, estratégias que levem 

a uma redução do preço do produto como uma estratégia de penetração ou expansão de 

mercado (UN, 2012). As estratégias de quota de mercado a identificar serão: a) estratégia 

de manutenção de mercado e estratégia de expansão de mercado para mercados 

existentes; e b) estratégia de penetração de mercado para novos mercados (Kuan, 2004). 

As orientações da OCDE reconhecem legitimidade a todas as estratégias de quota 

de mercado. A identificação de estratégias de expansão ou penetração de mercado 

pretende avaliar se o preço do produto está abaixo do preço de mercado por sua causa, 

para que tal seja ajustado e considerado na comparação entre transações (Kuan, 2004). 

3.3.3 Análise de Comparabilidade 

3.3.3.1 Identificação de comparáveis internos e externos 

Esta primeira fase da análise de comparabilidade subentende a procura em fontes 

de informação disponíveis de possíveis transações não controladas comparáveis. De 

acordo com a informação identificada nos pontos anteriores acerca da transação, do grupo 

empresarial e da empresa a aplicar o método, será neste ponto possível procurar 

transações semelhantes. 

A análise de comparação é realizada entre a transação padrão e transações de 

referência internas ou externas. Um comparável interno trata-se de uma transação 

comparável entre uma empresa do grupo e uma empresa independente, enquanto um 

comparável externo trata-se de uma transação comparável entre duas empresas 

independentes. De acordo com as recomendações da OCDE, é preferível a utilização de 

comparáveis internos a externos (Wittendorff, 2010).  

A identificação de comparáveis internos deve ser realizada através de dados 

relativos às transações efetuadas pela empresa escolhida a aplicar o método de PT. Estes 

dados normalmente disponíveis à empresa, nem sempre estão disponíveis ao público. Se 

for possível o acesso a este tipo de informação será possível identificar potenciais 

comparáveis internos (Weise, 1996). 
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Caso não seja possível identificar comparáveis internos, será necessário recorrer a 

comparáveis externos. Os comparáveis externos serão identificados através de informação 

sobre preços ou resultados de transações semelhantes entre empresas independentes. 

Estes comparáveis podem envolver empresas da mesma indústria ou indústrias 

semelhantes e a informação será obtida através de pesquisas em bases de dados online e 

outras informações disponíveis ao público (Weise, 1996). 

De forma a encontrar transações semelhantes à transação padrão para efetuar 

posteriormente a pesquisa dos dados, os critérios de identificação serão as semelhanças 

com os fatores de comparação analisados no ponto anterior. A pesquisa de empresas 

independentes e transações comparáveis será feita de forma aditiva. Serão identificadas 

potenciais empresas com transações semelhantes e recolhido o máximo de informação 

disponível sobre as suas transações e fatores de comparação, sendo a informação depois 

comparada com a informação da empresa onde se aplica o método de PT (UN, 2012). Após 

avaliadas as semelhanças entre os fatores de comparação entre as empresas 

independentes e a empresa onde aplicar o método, os resultados serão expostos numa 

tabela com o formato da Tabela 14: 

Empresa 

Semelhante ao nível de 

Caraterísticas 
do Produto 

Funções 
da 

Empresa 

Termos 
Contratuais 

Circunstâncias 
Económicas 

Estratégias 
de Negócio 

Independente 1 
     

Independente 2 
     

Tabela 14:Tabela exemplo de semelhanças de fatores de comparação entre empresas 

3.3.3.2 Seleção do método de PTs 

Após identificados na primeira fase da metodologia os possíveis métodos de PT a 

utilizar, é agora necessário escolher o método mais apropriado à situação para prosseguir 

com a análise (UN, 2012). De forma a escolher o melhor método é necessário ter em conta 

os seguintes fatores: a) o ponto até ao qual as transações não controladas são semelhantes 

à transação controlada, de acordo com o que é necessário para cada método de PT; b) a 

fiabilidade e quantidade de informação conhecida sobre os comparáveis; c) a fiabilidade, 

número e magnitude de ajustes de comparação necessários de realizar de acordo com 

cada método de PT; d) a fiabilidade e adequação das medidas económicas de ambas as 

transações, que podem ser usadas de acordo com cada método de PT; e) o número e 

qualidade de pressupostos metodológicos necessários na aplicação de cada método de PT. 
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A informação mais relevante para comparar entre comparáveis de acordo com cada 

método de PT está exposta na Tabela 15: 

Método Que informação utiliza no processo de comparação da análise 

CUP 
Características do produto e características do mercado, tais como 
qualidade do produto, mercados geográficos, termos contractuais, ciclo 
de vida do mercado. 

RPM 

Funções, riscos e ativos e as margens brutas de plena concorrência 
obtidas. Semelhança do produto é considerada de acordo com as 
funções efetuadas e condições do mercado. Publicidade, garantias, 
inventários, escala da operações, termos contractuais, serviços 
adicionais efetuados, termos de crédito. 

Custo 
Majorado 

Custos incorridos e margens brutas de plena concorrência de acordo 
com as funções realizadas e condições de mercado. Estrutura de custos, 
consistência contabilística, processos de produção. 

Fracionamento 
do Resultado 

A análise é direta a identificar e estabelecer a importância relativa das 
contribuições de ambas as partes. 

TNMM Funções, riscos e ativos e as margens líquidas de plena concorrência. 

Tabela 15: Informação a utilizar de acordo com cada método de PT. Baseado em Levey et al. (2007) 

De acordo com os possíveis comparáveis internos ou externos identificados no 

ponto anterior, informação disponível e características de cada método, a escolha do 

método a utilizar seguirá o algoritmo descrito no Anexo 5. 

3.3.3.3 Seleção de comparáveis 

Após identificados possíveis comparáveis internos e externos e o método de PT a 

aplicar à transação padrão, é necessário selecionar os comparáveis aplicáveis aos critérios 

de aplicação do método escolhido. Tendo em conta as informações disponíveis e qualidade 

de cada comparável. O processo de identificação de comparáveis passará por duas fases: 

a) triagem dos comparáveis identificados; e b) seleção dos comparáveis. 

A primeira fase pretende escolher entre os possíveis comparáveis, os que de 

acordo com o método de PT escolhido tenham sustentabilidade para ser utilizados, 

respeitem as condições de comparabilidade e tenham informação necessária. Assim sendo, 

para além dos critérios inerentes ao método de PT adotado, os seguintes critérios serão 

avaliados neste primeiro processo de triagem: a) mercado geográfico e mercado do 

produto ou serviço; b) funções e ciclo de vida do mercado; c) negócio; d) escala das 

operações; e) independência; f) informação financeira; e g) período relevante (UN, 2012). 

A segunda fase trata de uma verificação final dos comparáveis selecionados na 

primeira fase e seleção final dos comparáveis. Tem o objetivo de encontrar os comparáveis 
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mais fiáveis de acordo com os critérios específicos da transação. Para tal, será necessário 

recorrer a toda a informação disponível relativa aos comparáveis: a) no caso de 

comparáveis internos a informação pode ser obtida através de relatórios financeiros, 

arquivos governamentais, literatura relativa ao produto, relatórios de analistas de valores 

mobiliários, outros materiais relativos à indústria e ao comércio ou até mesmo 

diretamente com trabalhadores da área de marketing e vendas; b) relativamente a 

comparáveis externos, a informação pode ser obtida a partir de bases de dados eletrónicas 

e comerciais disponíveis, documentos governamentais e relatórios analíticos realizados 

por associações industriais e comerciais (UN, 2012). 

3.3.3.4 Ajustes de comparação 

Segundo OECD (1996), ajustes de comparação são aqueles que são realizados às 

condições das transações não controladas, de forma a eliminar os efeitos de diferenças 

materiais existentes entre estas e as transações controladas analisadas. Pretende-se que 

desta forma, as transações não controladas respeitem as condições de comparabilidade. 

Os ajustes têm como objetivo principal, assegurar um nível sustentável de transparência e 

comparabilidade entre as transações. Devem ser apenas considerados para aumentarem a 

fiabilidade dos resultados. Deve ser considerado a diferença material de cada ajuste, a 

qualidade dos dados sujeitos a ajuste, os objetivos do ajuste e a fiabilidade da abordagem 

de PT relevante ao ajuste (Feinschreiber & Kent, 2012). Assegurar um nível de 

transparência sustentável pode depender da explicação fornecida sobre os ajustes 

efetuados. Os detalhes devem incluir os ajustes realizados, como foram calculados e como 

melhorou a comparabilidade (OCDE, 2010a).  

Os ajustes normalmente são efetuados ao nível de: a) métodos contabilísticos de 

inventário, FIFO e LIFO; b) amortização de intangíveis; c) pensões; d) capital de giro, como 

contas a receber, contas a pagar e inventário; e) diferentes níveis de recursos utilizados; f) 

riscos de câmbio; e g) riscos de negócio (Levey et al., 2007). Ao nível de demonstrações 

financeiras, podem ser efetuados ajustes de forma a: a) obter consistência contabilística; 

b) reafirmar aquisições ou alienações; c) segmentar e eliminar incomparabilidades em 

mercados de produtos e operações funcionais; d) ajustar diferenças funcionais; e e) 

ajustar diferenças da estrutura transacional (UN, 2012). 

3.3.4 Análise do sistema de preços de transferência do caso de estudo  

Agora através dos dados obtidos pela realização dos pontos anteriores, será 

possível calcular os PTs para as transações identificadas. Este ponto pretende avaliar os 
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vários casos possíveis de forma a alcançar o resultados e a sua sensibilidade, é baseado no 

modelo matemático de Liang (2011). 

Para cada transação padrão irá avaliar-se: a) tarifas aduaneiras relevantes; b) taxa 

de imposto a pagar em ambos os territórios; c) preço de transferência original; d) 

quantidade de produto transferido; e) custo do produto para ambas as empresas; e f) 

preço de revenda. 

Estes dados serão obtidos em cada empresa selecionada através da análise da 

margem bruta, resultados e outros elementos disponíveis na Demonstração de Resultados. 

Serão assim, calculados os PTs e apurados os consequentes resultados líquidos, 

resultantes da adoção de cada método. Conforme os resultados líquidos obtidos, 

alcançaremos o método de PTs com melhor resultado líquido para o grupo e o 

aconselhável PT. Um exemplo da metodologia baseado no modelo de Liang (2011) 

aplicado a dois territórios pode ser descrito da seguinte forma: 

Considere-se 2 subsidiárias em territórios diferentes, tributadas 

independentemente, em que a subsidiária 2 compra à subsidiária 1 uma determinada 

quantidade de um certo produto para venda interna. No seu território, a subsidiária 1 

produz a quantidade Q para venda à subsidiária 2. A quantidade produzida e transferida 

da subsidiária 1 para a subsidiária 2 é igual à quantidade comprada do produto nesse ano 

fiscal pela subsidiária 2. C1 representa o custo total de produção para a subsidiária 1 e C2 

o custo total do produto para a subsidiária 2. Cu1 representa o custo unitário da produção 

na subsidiária 1. Cu2 representa o custo unitário do produto na subsiária 2, sendo este 

valor equivalente ao preço de transferência utilizado (Pt). O Pv1 é o preço de venda da 

subsidiária 1 à subsidiária 2 e Pv2 o preço de venda de retalho pela subsidiária 2 no seu 

território. As taxas de imposto são diferentes nos dois territórios,    para o território 1 e 

   para o território 2, em que       . O valor de plena concorrência toma apenas um 

valor para fins de cálculo. O resultado líquido da transação de cada empresa é 

representada por Rl1 para a subsidiária 1 e Rl2 para a subsidiária 2, enquanto a função de 

resultado do grupo para a transação analisada é representado por  . O território 1 não 

tem tarifas enquanto o território 2 tem tarifa aduaneira,   . O Pv1 é calculado em função 

de Pt e   . Caso a empresa 1 ou a empresa 2 aprensentem resultados brutos negativos, 

não serão utilizadas as taxas de imposto    ou   , respetivamente. 
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Abaixo apresenta-se as funções de cálculo de Rl1, Rl2 e da função de lucro da 

transação para o grupo  :  

Ocorrem as seguintes restrições com as funções 4 e 5: 

Se     [[[         ]   ]  [     ]]    =>      

3 

e/ou se      [[     ]  [    ]]    =>      

Equação 4: Equação restritiva da taxa de imposto do importador 

Os resultados líquidos de cada empresa são calculados pelas fórmulas 6 e 7: 

       [[[         ]   ]  [     ]]  [    ] 

Equação 5: Equação de cálculo do resultado líquido do exportador 

       [[     ]  [    ]]  [    ] 

Equação 6: Equação de cálculo do resultado líquido do importador 

O resultado líquido da transação para o grupo será assim calculado pela fórmula 8: 

              

   [[             ]         [      ]        ]    

Equação 7: Equação de cálculo do resultado líquido do grupo empresarial 

Os dados serão introduzidos na tabela-exemplo 16: 

Empresa Empresa 1 Empresa 2 

Território Território 1 Território 2 

Tarifa 0 ƬA 

Taxa de Imposto Ƭ1 Ƭ2 

Preço de Venda unitário Pv1=           Pv2 

Custo unitário Cu1 Cu2 

Preço de Transferência Pt 

Quantidade Q 

Custo C1 C2 

Tabela 16: Variáveis a utilizar. Adaptado de Liang (2011) 
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Na Tabela 17 serão introduzidos os valores do PT de acordo com cada método de 

PTs. Através da fórmula mencionada, será calculado o resultado utilizando cada método de 

PTs, identificando assim o método com o melhor resultado para o grupo empresarial. 

Método CUP RPM 
Custo 

Majorado 
Fracionamento 

do Lucro 
TNMM 

Preço de 
Transferência, Pt      

Resultado, π 
     

Tabela 17: Resultados Obtidos. Adaptado de Liang (2011) 

Novamente, através dos dados obtidos nos pontos anteriores, de forma a validar a 

utilização do melhor método, o método de PT resultante da otimização será comparado 

com o método mais apropriado resultante da análise de comparação. Escolhendo assim, o 

preço de transferência a prosseguir análise. Não esquecendo a regra de escolha do método 

de PT em vigor, regra do método mais apropriado ou livre escolha. Três casos podem 

ocorrer: a) caso se esteja num território que utilize a regra de livre escolha do método, 

valida-se o método de melhor resultado para o grupo; b) caso se esteja num território que 

siga a regra de escolha do método mais apropriado e o método resultante nas duas 

situações seja o mesmo, valida-se o método de melhor resultado; c) caso tenha-se de 

seguir a regra do método mais apropriado e este não coincida com o método de melhor 

resultado, a análise de comparabilidade será revista, na tentativa de realizar ajustes 

válidos à informação, de forma a coincidir os métodos. Caso tal não seja possível, será 

selecionado o método com o segundo resultado ótimo e será repetido o processo de 

validação, até se validar um método. 

Após alcançado o método de PTs e o preço de transferência a utilizar, será avaliada 

a sensibilidade dos resultados relativamente a alterações de tarifas e taxas de imposto. 

Para tal, serão analisados os dados inserindo diferentes valores de tarifas e taxas de 

imposto nos cálculos efetuados, analisando posteriormente as alterações dos resultados. 

As alterações a identificar e analisar serão a mudança de resultados do grupo de acordo 

com cada método de PT e mudança do método ótimo devido à introdução de novos 

valores. 

Finalmente será utilizado o novo SPT através dos valores obtidos neste ponto, 

calculando o novo resultado líquido do grupo empresarial. Os resultados obtidos serão 

avaliados através da diferença entre o antigo resultado líquido e o novo resultado líquido 

alcançado a partir do novo SPT. 
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3.4 Aplicação ao Caso de Estudo 

Este capítulo da dissertação consiste na aplicação às empresas do grupo Galp 

Energia da metodologia descrita no capítulo anterior. De modo a ser possível a sua 

realização foi necessário obter informações detalhadas sobre as subsidiárias do grupo, 

tarefa que se revelou difícil.  

3.4.1 Análise da indústria 

A indústria à qual pertence o grupo GALP Energia é a indústria do petróleo. Pode 

dividir-se em três sectores, upstream (montante), midstream e downstream (jusante). O 

sector a montante trata da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural (coincidente com o segmento E&P da GALP). O sector midstream está incluído no 

segmento de refinação e distribuição do grupo GALP, tal como em muitas outras empresas. 

Este segmento trata do processamento, armazenagem, comercialização e transporte de 

commodities da indústria, tais como, o crude e gás natural. O sector a jusante está incluído 

no grupo GALP, no segmento de refinação e distribuição. Trata da refinação do crude, 

venda e distribuição de gás natural e produtos refinados. Produtos refinados referem-se 

aos produtos extraídos da refinação do crude e inclui a gasolina, o diesel, o jet fuel, os 

lubrificantes, o asfalto, o coque, entre outros (Trencome). A produção da indústria é 

medida em unidades de barris (bbl), em que um barril de petróleo equivale a 

aproximadamente 159 litros (EconomyWatch, 2010). O petróleo é a matéria-prima de 

toda esta indústria e o seu preço é cotado em bolsa por dois valores, o Brent e o WTI. O 

Brent negociado na bolsa de Londres e o WTI na de Nova Iorque. 

Trata-se de um indústria matura e cíclica à qual pertencem várias das maiores 

organizações mundiais, presentes ao longo de toda a cadeia. Existem também algumas 

empresas menos influentes no sector midstream e a jusante. As maiores empresas focam-

se na área a montante por esta reter as maiores margens de contribuição e apresentam em 

geral uma grande sustentabilidade financeira e estabilidade dos preços das suas reservas. 

A indústria ao ser simétrica relativamente ao bem-estar económico mundial, flutua de 

acordo com os ciclos económicos, no entanto o seu impacto é mínimo devido à 

sustentabilidade financeira mencionada e necessidades fixas do produto. Em períodos de 

expansão económica pode ocorrer inflação dos custos de produção, no entanto estes são 

controlados por descontos de volume. Em períodos de depressão com a consequente 

redução do consumo, a redução da produção é controlada normalmente por uma redução 

da mão-de-obra. 
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As margens da indústria são dependentes do preço dos futuros do petróleo e são 

influenciadas pela procura e oferta, pelas expectativas do sector, pelo bem-estar político 

nas regiões produtoras e em larga escala pelas decisões da OPEP (organização dos países 

exportadores de petróleo). Margens de refinação também influenciam a indústria. Os 

lucros a jusante são influenciados maioritariamente pela procura de gasolina, diesel e jet 

fuel. As margens de refinação podem por vezes não ser atrativas, no entanto torna-se uma 

mais-valia a experiência em refinação, ao ser uma porta de entrada em países emergentes 

proprietários de reservas petrolíferas (Mitkowski, 2013).  

O consumo mundial de petróleo aumenta por norma cerca de 1% ao ano, o que se 

sucedeu em 2012. Em 2012 aumento deveu-se ao maior consumo dos países emergentes, 

enquanto os países da OCDE reduziram o seu consumo devido a avanços tecnológicos e à 

situação económica. O preço do Brent que é o valor de referência para o grupo GALP 

oscilou bastante durante 2012. Obteve valores para a média mensal entre $95,2/bbl e 

$125,3/bbl. Quanto ao sector a jusante, as margens de refinação de referência melhoraram 

de 2011 para 2012 devido á redução da oferta de produto acabado, causada pelo 

encerramento de algumas refinarias na Europa (GALP, 2012). 

3.4.2 Identificação de transações 

Tendo em conta a disponibilidade de informação contabilística sobre as transações 

entre entidades associadas iniciamos a nossa análise com a Petrogal Moçambique, Lda 

(PM). A PM foi fundada em Maputo a 2 de Dezembro de 1997 e o seu capital social é detido 

em 99,99% pela Petrogal, SA e em 0,001% pela própria empresa. O artigo 63º do CIRC 

(2009) considera a PM associada da Petrogal, SA. Tem como funções a exploração de 

postos de abastecimento, distribuição, transporte, armazenagem e comercialização de 

combustíveis líquidos e gasosos e óleos e a exploração de petróleo e gás natural. Realiza 

também serviços conexos.  

Juntamente com a Galp Moçambique, o grupo Galp Energia detém 12% de quota de 

mercado (em faturação) em Moçambique, contando com uma rede de 32 estações de 

serviço. Os seus concorrentes diretos são a líder de mercado Petromoc, com 48% de quota 

de mercado, a BP Moçambique com 35% e a Total com 5%. Faz parte do segmento de 

refinação e distribuição e do segmento de exploração e produção da Galp Energia, embora 

não realize refinação, nem produção de crude. Quanto à gama de produtos, vende gasolina, 

gasóleo, petróleo de iluminação, gás e lubrificantes (BP, 2013; Petrogal Moçambique, 

2012) 
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Em 2010 foi aprovada a fusão com a Galp Moçambique por incorporação desta na 

PM, encontrando-se o processo a decorrer. Por análise do relatório de contas da Petrogal 

Moçambique (2012) foi possível constatar todas as transações efetuadas com outras 

empresas do grupo. As transações efetuadas entre a PM e restantes empresas do grupo 

são apresentadas na Tabela 18. 

Transações entre Petrogal Moçambique, Lda e empresas do grupo - Ano de 2012, em euros* 

Empresa 
associada 

Tipo de transação 
Compra Venda 

Bens tangíveis Serviços Ativos 
Bens 

tangíveis 
Serviços Ativos 

Petrogal, SA 5.068.040,00 € 143.770,00 € ------------- ------------- 4.313,19 € -------- 
Galp 

Moçambique, 
Lda 

--------------- -------------- 1.278.410,00 € 27.771,70 € 49.562,30 € -------- 

Galpbuzi -------------- -------------- -------------- 31.649,10 € -------------- -------- 
Moçamgalp, 

SA 
-------------- -------------- -------------- -------------- 

16.344,40 € -------- 
Galp 

Swazilândia 
-------------- -------------- -------------- -------------- 

5.433,79 € -------- 
Galp Energia, 

SGPS 
-------------- -------------- -------------- -------------- 

409,70 € -------- 

Total 5.068.040,00 € 143.770,00 € 1.278.410,00 € 59.420,80 € 76.063,38 € 0,00 € 

*Todos os valores convertidos de MZN para euro à data de 31 dezembro de 2012 

Tabela 18: Transações entre PM e empresas do grupo Galp Energia. Petrogal Moçambique (2012) 

No que diz respeito ao tipo de transações consideradas no âmbito do estudo, fez-se 

primeiro a análise da comercialização de lubrificantes (produto) e depois relacionou-se 

com o valor associado às transações de serviços.  

Através do relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) foi possível 

identificar claramente uma transação entre esta empresa e a Petrogal SA. A transação 

consiste na compra à Petrogal, SA (empresa sediada em Portugal) de 1.095 toneladas de 

lubrificantes, durante o ano de 2012. Sendo mencionado que os produtos adquiridos 

empresas associadas são adquiridos ao preço de venda em vigor para terceiros 

independentes. 

 A transação foi identificada no relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) 

na conjunção entre a secção 9 relativa a inventários, a secção 21 relativa a vendas de bens 

e a secção 1 relativa a atividade comercial. Com a informação contida nestas secções, foi 

possível obter o valor das compras de lubrificantes efetuadas em 2012 (através da 
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igualdade da diferença entre gastos e o inventário inicial e a soma entre compras e 

inventário final). 

Na secção 9 do relatório da Petrogal Moçambique (2012) é mencionado o valor do 

inventário de lubrificantes no final dos anos 2011 e 2012. Para além disso, também é 

referido que os lubrificantes são adquiridos na sua totalidade à Petrogal,SA. A Tabela 19 

apresenta os valores de inventário de lubrificantes. 

Inventário (€*) 2012 2011 

Lubrificantes 1.142.490,00 € 1.801.640,00 € 

* Valores convertidos de MZN para euro à data de 31 de Dezembro do respetivo ano 

Tabela 19: Inventários em euros de lubrificantes no final de 2012 e 2011 da PM 

 Na secção 21 do relatório da Petrogal Moçambique (2012), é descrito o valor das 

vendas e do custo das vendas dos lubrificantes e na secção 3 do mesmo documento é 

indicada a quantidade (em toneladas) de lubrificantes vendidos. Na Tabela 20 reúnem-se 

estes valores. 

 Ano de 2012* 

Quantidade de lubrificantes vendidos (ton) 

1390 

Custo total das vendas de lubrificantes (€) 

3.102.800,00 € 

Valor total de vendas dos lubrificantes (€) 

3.695.010,00 € 

*Valores convertidos de MZN para Euros (31 
dezembro de 2012) 

Tabela 20: Quantidade vendida, valor das vendas e custo das vendas de lubrificantes em 2012 

 Obteve-se o valor de 2.443.650,00€ para as compras totais de lubrificantes 

efetuadas pela PM em 2012 a partir dos inventários e valor de vendas. Este valor 

representa o valor das compras de lubrificantes realizadas em 2012. Obteve-se também o 

preço de venda médio unitário através da divisão entre o valor de vendas e a quantidade 

vendida. O custo unitário dos lubrificantes vendidos foi calculado através da razão entre o 

custo total das vendas e a quantidade vendida. A margem de lucro de vendas foi calculada 

pela divisão entre o valor das vendas e o custo total das vendas. A quantidade de 

lubrificantes comprados resultou do quociente entre o valor calculado para as compras e o 

valor calculado para o custo unitário. Considera-se assim a transação de lubrificantes 

como uma transação padrão. Os valores calculados são apresentados na Tabela 21. 
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Lubrificantes 2012 

Preço de venda ao público (€/ton) 

2.658,28 

Custo unitário da venda de lubrificantes (€/ton) 

2.232,23 

Custo unitário da venda de lubrificantes (€/Kg) 

2,23 

Margem bruta de contribuição (%) 

16,03% 

Compras de lubrificantes em 2012 (€) 

2.443.650,00 € 

Compras de lubrificantes em 2012 (ton) 

1095 

Tabela 21: Valores calculados para a transação identificada 

Quanto aos serviços adquiridos a empresas associadas, identifica-se uma aquisição 

de 143.770€ de serviços por parte da PM à Petrogal, SA. Pelo relatório e contas da Petrogal 

Moçambique (2012), identificam-se estes serviços como assistência técnica. No entanto, 

não se consegue identificar o tipo de assistência técnica a que se refere. Menciona-se no 

mesmo relatório e contas que estes serviços têm por base um contrato celebrado entre as 

duas empresas. Relativamente aos serviços prestados, verificou-se a mesma situação. Não 

foi possível identificar o tipo de serviço. Dados relevantes da relação entre assistência 

técnica e a comercialização de lubrificantes em 2012 apresentam-se na Tabela 22. A 

coluna % identifica a representação percentual do valor de assistência técnica no total de 

aquisições da respetiva linha. 

Aquisição de lubrificantes à 
Petrogal, SA 

Aquisição de assistência técnica à 
Petrogal, SA 

% 

2.443.650,00 € 143.770,00 € 5,56% 

Total de aquisição de 
serviços 

Total de aquisição de assistência técnica % 

5.899.010,00 € 231.709,00 € 3,93% 

Tabela 22: Relação entre serviços e lubrificantes 

Esta informação vai permitir encontrar uma relação entre a compra de 

lubrificantes da PM à Petrogal, SA e os serviços transacionados entre as duas empresas. De 

forma a aferir, através dos comparáveis, se a faturação associada aos serviços se encontra 

dentro de limites aceitáveis na indústria.   
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Quanto à escolha da empresa onde conduzir o método de PT a aplicar à transação 

padrão, foi constado que a PM é uma empresa de menor dimensão, com menos funções e 

por isso menos complexa. Não foi possível obter o relatório e contas da Petrogal SA, 

existindo muito mais informação disponível sobre a PM. 

Quanto a fatores relevantes para a seleção e aplicação do método de PT, é 

mencionável que se conhece o preço de revenda, a margem de lucro da venda, a 

quantidade vendida de produto e o preço de transferência utilizado na transação padrão. 

Para efeitos de comparabilidade existem empresas independentes comparáveis no 

mercado, a Petromoc, a BP Moçambique e a Total. 

3.4.3 Identificação de entidades relacionadas 

3.4.3.1 Petrogal, SA 

A Petrogal, SA é uma empresa formada em 1976 em Portugal, como resultado da 

fusão de quatro empresas que foram nacionalizadas na altura. É a principal empresa do 

grupo Galp Energia, com o maior valor de ativo. É detida em 70% pela Galp Energia e em 

30% pela chinesa Sinopec Internacional. Esta empresa é responsável pelo segmento de 

exploração e produção e pelo segmento de refinação e distribuição. É participadora 

maioritária em inúmeras empresas do ramo. As suas funções englobam a pesquisa e 

exploração de crude e gás natural, refinação, transporte, distribuição e comercialização de 

petróleo bruto, seus derivados e gás natural e quaisquer outras atividades industriais, 

comerciais, de investigação ou prestação de serviços conexos. 

A Petrogal, SA conta em Portugal com uma quota do mercado de retalho de 

derivados do petróleo de aproximadamente 30%. Sendo a única empresa em Portugal com 

refinarias. Uma em Sines e outra em Matosinhos. Ao nível de produtos para além do 

petróleo bruto, oferece toda a gama de derivados e gás natural. 

3.4.3.2 Petromoc, Petróleos de Moçambique, SA 

Petromoc, Petróleos de Moçambique, SA é uma empresa moçambicana formada em 

1999. Resultou da restruturação da Empresa Nacional Petróleos de Moçambique que, por 

sua vez, se formou em 1977. O seu capital social (realizado) pertence em 60% ao estado 

moçambicano, 20% ao IGEPE (instituto de gestão das participações do estado) e os 

últimos 20% estão distribuídos pelos gestores, trabalhadores e técnicos da antiga 

empresa. 
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Trata-se da maior empresa Moçambicana no seu segmento e tem aumentado 

anualmente a sua quota de mercado, atingindo agora os 48%. As funções realizadas por 

esta empresa passam pelo transporte, distribuição de petróleo e seus derivados e de gás 

natural. Mais concretamente, a importação, receção, armazenamento, manuseamento, 

bankers, trânsito, exportação, transformação, refinação e comercialização daqueles 

produtos. Para além da comercialização de combustíveis, óleos e massas lubrificantes para 

agricultura, marinha e indústrias de mineração, providencia também a necessária 

assistência técnica. 

A Petromoc é a única empresa independente a ser analisada por ser a única 

empresa persente no mercado moçambicano com informação pública disponível. 

3.4.4 Caracterização do produto da transação padrão 

A transação padrão corresponde a uma quantidade de lubrificantes relativa a 

várias gamas deste produto, com diferentes qualidades e preços. No entanto, a 

padronização é utilizada porque não é possível, através da informação disponível, 

identificar o perfil de compras de lubrificantes da empresa.  

Embora façam parte de diferentes gamas, todos os lubrificantes Galp são de última 

geração e da melhor qualidade dentro da sua gama. O produto é reconhecido e elogiado 

pelos principais construtores de equipamentos (GALP, 2013). De acordo com o inventário 

final em 2012, pressupõe-se uma boa disponibilidade do produto. Uma caraterística 

importante neste tipo de produtos é que todos os lubrificantes vêm catalogados por 

referências comuns a todas as marcas, o que facilita a sua comparação direta. Não foram 

encontrados produtos substitutos aos lubrificantes em geral.Na Tabela 23 apresentam-se 

as características gerais do produto. 

Tipo de produto Tangível 

 
 

Características 

Alta qualidade dentro da sua gama 

Fiabilidade reconhecida no mercado 

Boa disponibilidade de produto 

Produtos catalogados por referências 

Tabela 23: Características do produto da transação padrão 

3.4.5 Análise funcional de empresas envolvidas na tansação padrão 

É importante salientar que a PM não responde diretamente à empresa mãe, Galp 

Energia, SGPS, mas à Petrogal SA. Esta, por sua vez, responde diretamente à empresa mãe. 
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Quanto ao nível de atividade, a Petrogal SA tem produção, distribuição e investigação. A 

PM apenas realiza distribuição e a empresa mãe (Galp Energia, SGPS) realiza atividades 

relacionadas com apoio administrativo às suas subsidiárias. A Petrogal, SA e a empresa 

mãe têm independência para realizar investimentos, sendo assim centros de 

responsabilidade de investimento. Enquanto a PM trata-se de um centro de resultados. 

Quanto aos métodos de PT aplicáveis, com a informação inicial podem tecer-se as 

seguintes considerações: a) a PM, como distribuidor, não lhe é aconselhável aplicar o 

método do custo majorado; e b) a Galp Energia, SGPS, como empresa de serviços, não é 

aconselhada a utilizar o método de preço de revenda minorado. Na Tabela 24 apresenta-se 

a estrutura funcional destas 3 empresas. 

Empresa: Galp Energia 
SGPS 

Petrogal, SA Petrogal Moçambique, 
Lda. 

Território de 
Residência 

Portugal Portugal Moçambique 

Relação com a 
Empresa 

Empresa mãe Subsidiária de Galp 
Energia SGPS 

Subsidiária de Petrogal SA 

Tipo de Entidade Serviços Produtor, distribuidor 
e I&D 

Distribuidor 

Tipo de Centro de 
Responsabilidade 

Centro de 
investimento 

Centro de 
investimento 

Centro de Resultados 

Métodos de PT 
não Aconselhados 

RPM Nenhum Custo majorado 

Tabela 24: Estrutura funcional das empresas selecionadas 

 A Petrogal, SA realiza investigação e desenvolvimento (I&D) ao nível de vários 

projetos, desde a área dos biocombustíveis até a área de mobilidade sustentável. Quanto à 

produção, a Petrogal, SA (Portugal) é responsável pela refinação de crude, contando em 

Portugal com duas refinarias. A PM e a Galp Energia SGPS não têm qualquer função 

relativa a I&D ou a produção. Na Tabela 25 abaixo apresenta-se as funções das empresas 

relativas a I&D e produção. 

Empresa: Galp 
Energia 

SGPS 

Petrogal 
SA 

Petrogal 
Moçambique 

Lda. 
1) Investigação e desenvolvimento - X - 

2) Produção: 

     Produção de bens tangíveis - X - 

     Desenvolvimento de produtos - X - 

     Propriedade de instalações de fabrico 
e equipamento 

- X - 

     Manutenção do equipamento - X - 

Tabela 25: Funções de I&D e produção das empresas selecionadas 
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Tanto a Petrogal, SA como a PM realizam venda de produtos. Quanto a atividades 

de marketing, existem no mercado wholesale, por exemplo com descontos de quantidade 

por parte de ambas as empresas distribuidoras. No mercado de venda ao público a 

Petrogal, SA como líder de mercado retalhista gere a margem de vendas do mercado, mas 

sempre com a imagem de marca Galp Energia. A Petrogal, SA realiza também atividades de 

marketing com o objetivo de divulgação da imagem do grupo. A gestão de marcas do grupo 

é realizada pela empresa mãe Galp Energia, SGPS. A Petrogal, SA e a PM realizam 

armazenagem de produtos nos seus mercados geográficos, tanto em armazéns próprios 

como de terceiros. Existem tarefas de logística na Petrogal, SA desde a produção à 

distribuição enquanto na PM existem apenas ao nível da exploração de postos de 

abastecimento. Nas empresas com distribuição existe apoio ao cliente. Na Tabela 26 

apresentam-se as funções de marketing, vendas e distribuição realizadas pelas empresas. 

Empresa: Galp Energia 
SGPS 

Petrogal SA Petrogal 
Moçambique Lda. 

3) Marketing, vendas e distribuição: 

Atividade de marketing - X X 

Gestão de marcas X - - 

Vendas - X X 

Apoio ao cliente - X X 

Logística - X X 

Armazenamento - X X 

Tabela 26: Funções de Marketing, vendas e distribuição de empresas do grupo 

A PM realiza serviços de apoio administrativo, inclusivamente assinou um contrato 

de prestação de serviços de contabilidade e gestão com a associada Moçamgalp. Tem 

também um elevado valor de ativo intangível relativo a software. A empresa-mãe como 

gestora de participações sociais utiliza todos os recursos de apoio administrativo 

disponíveis ao grupo. Deduz-se que a Petrogal, SA realize no mínimo os mesmos serviços 

de apoio administrativo que a sua subsidiária e que conte com um departamento de 

recursos humanos, essencial para empresas desta dimensão. Na Tabela 27 apresenta-se as 

funções de apoio administrativo realizadas por cada empresa. 

Empresa: Galp Energia 
SGPS 

Petrogal SA Petrogal 
Moçambique Lda. 

4) Apoio administrativo: 
     Recursos humanos X X - 
     Tecnologias de 

informação 
X X X 

     Contabilidade e finanças X X X 
     Enquadramento legal X X X 
     Impostos X X X 
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Tabela 27: Funções de Apoio Administrativo de empresas do grupo 

3.4.5.1 Análise de riscos das empresas envolvidas na transação padrão 

No relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) são descritos os riscos que 

afetam a empresa. Riscos de mercado relacionados com a volatilidade dos preços do 

petróleo e seus derivados, com as taxas de câmbio e de taxas de juro. Riscos de crédito, 

uma consequência da atividade comercial. Por ultimo, riscos de liquidez ou financeiros, na 

medida em que a empresa poderia encontrar dificuldades para dispor de recursos 

financeiros necessários para responder aos seus compromissos. 

Embora sem acesso ao relatório e contas da Petrogal, SA ou Galp Energia SGPS, é 

possível reconhecer riscos que afetam estas empresas por meio dedutivo. A Petrogal, SA 

está afeta aos mesmos riscos que a PM por incorrer no mesmo tipo de atividade e em 

maior volume. Para além destes esta afeta a riscos de investigação e desenvolvimento por 

incorrer neste tipo de atividade; riscos de produto por ser a empresa responsável pela 

produção de grande parte da gama de produtos oferecidos pelo grupo, assumindo a 

responsabilidade de defeitos e garantias de alguns destes produtos; riscos gerais de 

negócio, ao ser proprietária de grande parte do ativo tangível do grupo; e riscos de 

marketing, embora estes não afetem o nome Petrogal, o sucesso ou insucesso de 

campanhas da marca Galp Energia podem afetar as vendas da empresa.  

A empresa mãe ao ser uma empresa do tipo SGPS (sociedades gestoras de 

participações sociais) apenas esta afeta a riscos financeiros e de crédito. Na Tabela 28 

apresenta-se os riscos assumidos por cada empresa.  

Empresa: Galp Energia 
SGPS 

Petrogal SA Petrogal 
Moçambique Lda. 

Riscos:    

Mercado - X X 

Investigação e desenvolvimento - X - 

Financeiros X X X 

Crédito e cobrança X X X 

Produto - X - 

Gerais de Negócio - X - 

Marketing - X - 

Tabela 28: Riscos assumidos por empresas do grupo 

3.4.5.2 Análise de ativos de empresas envolvidas na transação padrão 

Teve-se acesso através do relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) à 

descrição de ativos tangíveis e intangíveis da empresa. A empresa conta com ativos 
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tangíveis ao nível de instalações e outras construções como postos de abastecimento. 

Conta com equipamentos de transporte, mobiliário, ferramentas, entre outros tangíveis. 

Quanto a intangíveis a Petrogal Moçambique apresenta valores relativos a software e 

outros intangíveis. 

Para a Petrogal, SA portuguesa é deduzível que conte no mínimo com todo o tipo 

de ativos que a Petrogal Moçambique, em maior valor e volume. Enquanto a Galp Energia 

SGPS, como sociedade gestora de participações sociais conte com ativos tangíveis ao nível 

de um edifício para a sede; outros tangíveis relativos a mobiliário e equipamentos de 

escritório; e no mínimo intangíveis relacionados com softwares. Na Tabela 29 apresenta-se 

os ativos das empresas analisadas. 

Empresa: Galp Energia 
SGPS 

Petrogal SA Petrogal 
Moçambique Lda. 

Ativos:    

Tangíveis: Instalações X X X 

Tangíveis: Equipamentos - X X 

Outros Tangíveis X X X 

Intangíveis X X X 

Tabela 29: Ativos de empresas do grupo 

3.4.5.3 Termos contratuais da transação padrão 

 Na tabela de preços de lubrificantes de produtor para importador (GALP, 2011) é 

mencionado que o prazo de pagamentos para clientes é de 30 dias. É mencionado também 

que todos os produtos Galp vendidos são entregues nas instalações do comprador ou 

recolhidas nos armazéns da Galp sem reembolso do transporte. Não é mencionado nada 

no relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) relativamente às condições acima 

mencionadas, pelo que estas condições serão tomadas como válidas na transação. 

O volume de compras efetuadas pela PM à empresa portuguesa foi o calculado 

acima, 1095 toneladas de lubrificantes, no entanto não há informação do volume dos lotes 

de compras. Não há informação relativa a garantias, direitos de intangíveis ou de duração 

de direitos. 

Pelo relatório e contas da Petrogal Moçambique (2012) foi possível identificar as 

transações colaterais entre as duas empresas. Ocorre o fornecimento de garrafas de gás e 

equipamentos para postos de abastecimento da Petrogal, SA para a PM. É mencionado 
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ainda que existe um contrato celebrado entre as duas empresas relativo à aquisição de 

serviços por parte da empresa moçambicana à empresa portuguesa. 

3.4.5.4 Circunstâncias económicas da transação padrão 

A Petrogal, SA está integrada em toda a cadeia de valor da indústria do petróleo, 

enquanto a PM posiciona-se a montante ao nível da exploração e a jusante ao nível da 

distribuição de produtos refinados. Pela análise da indústria efetuada no ponto 4.1 é 

mencionável que a tendência económica global desta indústria é o baixo crescimento, 1% 

ao ano. Portugal, território da Petrogal, SA seguiu o caminho dos países da OCDE com uma 

redução do seu consumo de petróleo em 10,2% entre 2011 e 2012. Em Moçambique o 

consumo aumentou bastante, 27% de 2011 para 2012 (EIA, 2013). 

O mercado Português dos lubrificantes é um mercado desenvolvido e maduro com 

vários concorrentes nacionais e internacionais. Consumiram-se cerca de 89 milhões de 

litros de lubrificantes em 2005 (NationMaster, 2005), aproximadamente 9 litros por 

habitante. Estando o mercado Português na 37ª posição do ranking de consumo de 

lubrificantes. Tem a característica de ser um mercado com dispersão retalhista com 

clientes como a marinha, empreiteiros, transportadoras, oficinas, hipermercados, postos 

de abastecimento, entre outros terceiros. A Petrogal, SA é líder do mercado de 

lubrificantes em Portugal, seguida pela BP e pela Shell. É a única empresa produtora de 

óleos base, óleo essenciais para a produção dos diversos lubrificantes, no entanto os 

concorrentes também importam este tipo de óleos, existindo assim alternativas para os 

concorrentes. Tal como todos os produtos derivados do petróleo, os lubrificantes estão 

afetos a ISP (imposto sobre produtos petrolíferos) (Abecassis, 2010; Lusa, 2008). 

O mercado Moçambicano em geral é um mercado em vasta expansão, a nível 

energético é esperado que este dobre de valor até 2018. A nível dos lubrificantes existiu 

um consumo de 8 milhões de litros em 2005, um consumo por habitante de 0,4 litros. 

Valor muito baixo, indicando que o mercado dos lubrificantes em Moçambique trata-se de 

um mercado pouco desenvolvido. Segue a tendência do mercado energético geral, estando 

em fase de expansão. Em 2005 encontrava-se na 90ª posição do ranking de consumo de 

lubrificantes. O mercado é gerido pela Petromoc, BP moçambique, PM, Total e outras 

empresas com menor influência (BP, 2013; NationMaster, 2005). 

O mercado Português de lubrificantes é cerca de 10 vezes maior que o mercado 

Moçambicano. No entanto, de acordo com dados de UNData (2010) o mercado Português 

encontra-se em fase de contração, enquanto o Moçambicano em fase de expansão. Em 
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Portugal existe produção, enquanto em Moçambique todos os produtos são importados. 

Ao nível geográfico, Portugal está presente na União Europeia e Moçambique em África. 

Embora em continentes diferentes, Moçambique faz parte dos PALOP (países africanos de 

língua oficial portuguesa) e o seu mercado tem uma forte presença de empresas 

Portuguesas, o que pode reduzir custos administrativos e de transporte. 

3.4.5.5 Estratégias de negócio da transação padrão 

A estratégia delineada pelo grupo Galp Energia é a de afastar o seu foco de 

mercados em abrandamento, caso dos mercados Europeus. Apostando na exploração e 

produção, segmento a montante da indústria. Sendo esta aposta sustentada pelo negócio já 

implantado na península ibérica. Apostando assim essencialmente na exploração, para 

criar valor futuro.  

Um meio para alcançar contratos de exploração é a presença em países com 

reservas por explorar. Esta presença é alcançada inicialmente muitas vezes por empresas 

de distribuição no local. Empresas que após presentes no mercado, com o apoio do grupo e 

toda a experiência e capacidade que este traz, obtenham acordos de exploração com as 

empresas públicas ou privadas locais. 

Sendo o foco do grupo na exploração e não na distribuição, pressupõe-se que a 

estratégia da PM, como empresa essencialmente distribuidora, realize uma estratégia de 

manutenção de quota de mercado. Assim, não entrando em conflito com as empresas 

locais, gerando bem-estar de forma a originar futuros ao nível da exploração. 

Relativamente à Petrogal, SA é deduzível que a sua estratégia seja a da manutenção 

do seu mercado ibérico, de forma a sustentar o segmento de exploração e produção. No 

entanto, em Portugal a empresa terá de defender-se de ataques da concorrência por ser 

um mercado em contração. O que pode originar em reduções de margens de rentabilidade. 

3.4.6 Análise de transações de produtos e serviços 

3.4.6.1 Definição de comparáveis internos e externos 

Quanto a comparáveis internos, não é possível encontrar comparáveis internos ao 

nível de transações semelhantes efetuadas entre a PM e uma empresa independente. Isto 

ocorre pelo facto de todo o fornecimento de lubrificantes ser efetuado pela Petrogal, SA. 

No entanto foi possível ter acesso à tabela de preços de venda de lubrificantes entre 

produtor e importador do grupo Galp Energia (GALP, 2011). Esta tabela contém as 
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práticas recomendadas de preços entre o produtor Petrogal, SA e empresas importadoras 

de lubrificantes. Trata-se assim do preço de venda da Petrogal, SA a terceiros 

independentes, ou seja, resume o preço de mercado para este tipo de transação. 

Embora não seja do nosso conhecimento o perfil de compras de lubrificantes da 

transação analisada para calcular exatamente o preço de mercado de uma transação 

equivalente. Foi calculado um preço médio para os lubrificantes vendidos pelo grupo. Dos 

lubrificantes disponíveis, foi efetuada uma análise estatística aos preços de venda dos 

maiores lotes disponíveis. A tabela compreende três tipos de lubrificantes, lubrificantes 

auto, massas lubrificantes e lubrificantes para indústria e marinha. Destes, foram incluídos 

na análise todos os lubrificantes auto, todas as massas lubrificantes e os mais básicos 

lubrificantes de indústria e marinha. Os preços analisados são apresentados no Anexo 8 e 

incluem transporte e ISP. Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 30. 

Média 1º Quartil Mediana 3º Quartil 

7,20 € 4,09 € 5,06 € 7,66 € 

Tabela 30: Resultados da análise a preços de GALP (2011) 

De acordo com a Tabela 30 foi decidido utilizar como preço de mercado o valor da 

mediana, 5,06 €. Esta decisão foi efetuada tendo em conta a dispersão de valores da 

amostra e a elevada diferença entre a média e a mediana. Não conhecendo o perfil exato de 

lubrificantes a avaliar, sabe-se que o custo unitário para a transação foi baixo. Sendo 

deduzido que o perfil da transação deverá recair sobre lubrificantes mais baratos, de 

menor qualidade. O que levou a média a ser descartada por estar influenciada por preços 

extremos de lubrificantes topo de gama. A mediana por outro lado, não sofre este tipo de 

influência com tanto peso, representando um valor de maior robustez. 

Relativamente a comparáveis externos foram identificadas três empresas com 

possíveis transações comparáveis. Os três concorrentes de mercado, a Petromoc, a BP 

Moçambique e a Total. As três empresas foram contatadas com o objetivo de angariar o 

máximo de informação, no entanto a resposta foi negativa por questões de 

confidencialidade. Embora com poucas fontes de informação, foi obtido em domínios 

públicos o relatório e contas da Petromoc de 2011 (Petromoc, 2011). Por análise do 

relatório e contas foi possível identificar uma transação comparável, respeitante à venda 

de lubrificantes da Petromoc. 

Relativamente à transação de lubrificantes da Petromoc, foi possível identificar em 

Petromoc (2011) para o ano de 2010 e 2011 o valor das vendas de lubrificantes, os custos 
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das vendas, o inventário de lubrificantes no final destes anos e as compras de lubrificantes 

em 2011. O relatório e contas no entanto não nos indicam a quantidade de lubrificantes 

vendidos. Na Tabela 31 são apresentados os valores identificados em Petromoc (2011). 

  
Lubrificantes 
 

Vendas Custos 

2010 2011 2010 2011 

3.710.050,00 € 6.059.380,00 € 4.123.880,00 € 5.633.140,00 € 

Inventário Compras 

2010 2011 2010 2011 

1.637.020,00 € 5.339.160,00 € - 9.335.280,00 € 

Tabela 31: Dados financeiros relevantes da Petromoc sobre lubrificantes (Petromoc, 2011). 

Com os valores apresentados na Tabela 31 foi possível calcular a margem bruta e 

líquida de contribuição dos lubrificantes em 2011 e 2010. Estes valores podem ser 

utilizados como indicadores das margens de contribuição do mercado dos lubrificantes em 

Moçambique, visto pertencerem ao líder de mercado. Com estes valores e com os devidos 

ajustes, será possível a aproximação dos valores das margens de contribuição e o cálculo 

do custo unitário de 2012. Na Tabela 32 apresentam-se os valores referentes aos 

lubrificantes da Petromoc em 2011 e 2010. 

Lubrificantes Petromoc 2011 2010 

Valor de vendas 6.059.380,00 € 3.710.050,00 € 

Custos das vendas 5.633.140,00 € 4.123.880,00 € 

Margem bruta de contribuição 426.240,00 € -413.830,00 € 

% Margem bruta 7,03% -11,15% 

Margem líquida de contribuição 698.071,00 € -560.758,00 € 

% Margem líquida 11,52% -15,11% 

Tabela 32: Dados dos lubrificantes da Petromoc  

Numa primeira avaliação verifica-se um grande aumento das vendas, com uma 

redução percentual dos custos. Em 2010 as margens de contribuição foram negativas, mas 

em 2011 alcançaram valores positivos. Revela uma melhoria deste sector, possivelmente 

causada pela expansão do mercado. Para 2012 será esperado uma continuidade da 

melhoria das margens de contribuição. 

Quanto à análise dos serviços transacionados, é possível estabelecer uma 

comparação entre o valor de serviços efetuados e o total de vendas. Pela Tabela 33, 

verifica-se que em 2012 os serviços representam 3,18% do total da atividade da Petrogal 

Moçambique, enquanto na Petromoc (empresa comparável) representam, por 
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extrapolação relativamente ao crescimento da PM, 3,97%. Apresentam-se os valores 

mencionados na Tabela 33. 

Petrogal Moçambique - Serviços prestados 

Ano 2012 2011 

Total de vendas de bens 110.484.000,00 € 104.387.000,00 € 

Total de serviços 3.624.320,00 € 3.481.530,00 € 

%Serviços 3,18% 3,23% 

Petromoc - Serviços prestados 

Ano 2012* 2011 

Total de vendas de bens   408.206.000,00 € 

Total de serviços   17.371.400,00 € 

%Serviços 3,97% 4,02% 

* Aproximação pelo aumento percentual da Petrogal Moçambique de 2011 para 2012 

Tabela 33: Comparação de serviços prestados 

A relação entre o total de assistência técnica e o total de serviços adquiridos pela 

Petromoc é em 2012, novamente por extrapolação relativamente ao crescimento da PM 

(redução de 2011 para 2012 de 1,89%), de 6,22%. Estas relações são mencionadas de 

forma a encontrar uma relação entre a compra de lubrificantes da Petrogal Moçambique à 

Petrogal, SA e os serviços adquiridos entre as duas empresas. 

3.4.6.2 Avaliação dos fatores de comparação de empresas comparáveis 

O produto transacionado na transação comparável da Petromoc é praticamente 

igual ao da transação padrão, com exceção da marca. A qualidade dos lubrificantes é 

identificada por referências, o que não deixa dúvidas relativas à comparação entre os dois 

produtos. A marca Galp tem mais notoriedade a nível global, no entanto no mercado 

moçambicano a Petromoc vence a este nível. De acordo com o inventário final em 2011 

supõe-se igualmente uma boa disponibilidade do produto. Também não é possível 

identificar o perfil de lubrificantes vendidos. Conclui-se assim que o produto da Petromoc 

é comparável ao da PN, sem necessidade de ajustes de comparação. 

A Petromoc é a empresa mãe do seu grupo multinacional, desenvolvendo 

atividades em Moçambique e em outros países africanos. É uma entidade distribuidora e 

realiza produção especificamente de gás natural e trata-se de um centro de investimento. 

Ao contrário do grupo Galp Energia, o grupo Petromoc não é representado por uma 

empresa mãe do tipo SGPS. A estrutura da Petromoc apresenta diferenças 

comparativamente à PM, concretamente o papel dentro do grupo, a realização de 
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produção de gás natural e responsabilidade pelos investimentos efetuados. Na Tabela 34 

apresenta-se a estrutura funcional da Petromoc. 

Relativamente a funções ligadas a I&D, não foram encontradas fontes de 

informação que mencionassem algo. A Petromoc realiza exploração e produção de gás 

natural em Moçambique, sendo proprietária de instalações para esta atividade e de 

equipamento conexo. Até certo ponto realiza manutenção deste equipamento. Como 

empresa mãe de um grupo multinacional, a Petromoc realiza funções de marketing 

relacionadas com atividades conexas, gestão de marcas, vendas, apoio ao cliente, logística 

e armazenamento. Realiza também todas as funções de apoio administrativo avaliadas 

para o grupo Galp Energia. Comparativamente às funções da PM, a Petromoc desenvolve 

mais funções, concretamente ao nível de funções relacionadas com produção. Na Tabela 

34 apresentam-se as funções realizadas pela Petromoc. 

Tabela 34: Funções da Petromoc 

Através da secção 31 de Petromoc (2011) foram identificados riscos de mercado 

relacionados com mudanças de preços do mercado, de taxas de juro e de taxas de câmbio. 

Riscos financeiros relacionados com uma possível falta de liquidez para responder a 

compromissos financeiros e riscos de crédito relacionados com o não cumprimento de 

obrigações por parte de clientes. Não sendo mencionados mais riscos no relatório e contas. 

Na secção 6 e 7 de Petromoc (2011) estão descritos respetivamente os ativos tangíveis e 

intangíveis detidos pela empresa. A empresa moçambicana conta com construções, 

Petromoc: Estrutura 

Território de 
Residência 

Relação com a 
Empresa 

Tipo de Entidade Tipo de Centro de 
Responsabilidade 

Moçambique Empresa Mãe Distribuidor e 
Produtor 

Centro de Investimento 

Petromoc: Funções de I&D e Produção 

Investigação e 
desenvolvimento 

Produção 
de bens 

tangíveis 

Desenvolvimento 
de produtos 

Propriedade de 
instalações de fabrico 

e equipamento 

Manutenção 
de 

equipamento 
- X - X X 

Petromoc: Funções de Marketing 

Atividade de 
marketing 

Gestão de 
marcas 

Vendas Apoio ao cliente e 
equipamento 

Logística Armazenamento 

X X X X X X 

Petromoc: Funções de Apoio Administrativo 

Recursos 
humanos 

Tecnologias de 
informação 

Contabilidade e 
finanças 

Enquadramento 
legal 

Impostos 

X X X X X 
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equipamentos, entre outros tangíveis. Conta também com ativos intangíveis, 

concretamente software. Comparativamente à PM apresenta o mesmo tipo de riscos e de 

ativos. No entanto ao nível de ativos a Petromoc apresenta ativos tangíveis com dez vezes 

o valor dos ativos tangíveis da PM. Na Tabela 35 apresentam-se os riscos e ativos 

mencionados. 

Petromoc: Riscos e Ativos 

Riscos: 
  

Ativos: 
  

Mercado X Tangíveis: Instalações X 

Investigação e desenvolvimento - Tangíveis: Equipamentos X 

Financeiros X Outros Tangíveis X 

Crédito e cobrança X Intangíveis X 

Produto - 

  Gerais de Negócio _ 

  Marketing - 

  
Tabela 35: Riscos e ativos da Petromoc 

Relativamente a termos contratuais nada é mencionada em Petromoc (2011). A 

Petromoc efetuou a compra de uma grande quantidade de lubrificantes, embora maior que 

a da Petrogal Moçambique considera-se comparável a nível de descontos de quantidade e 

termos contratuais em geral. 

A Petromoc posiciona-se na cadeia de valor do petróleo a montante ao nível de 

exploração e produção de gás natural e a jusante ao nível do transporte e distribuição. A 

Petromoc está integrada no mesmo mercado geográfico e de produto que a PM, pelo que 

as circunstâncias económicas relacionadas com estes mercados são as mesmas, com a 

única diferença de deter uma maior quota de mercado. 

A estratégia definida para a Petromoc passa pela consolidação da liderança no 

mercado interno, mantendo a sua rendibilidade económico- financeira. Reforçar a imagem 

de marca, promover a diversificação de produtos, reforçar a capacidade logística, entre 

outras políticas de manutenção de quota de mercado. A Petromoc que conta com 48% do 

mercado apresenta uma estratégia de manutenção de quota de mercado, que num 

mercado em expansão leva ao aumento do volume de vendas e resultados para os 

acionistas. Não existindo uma competição agressiva neste mercado, é esperado que os 
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preços de venda dos produtos sejam semelhantes. Sendo assim comparável à PM ao nível 

de estratégias de negócio. 

De acordo com a análise funcional efetuada às empresas do grupo Galp Energia e 

Petromoc, considera-se a Petromoc comparável à PM sem necessidades de ajustes de 

comparação ao nível de características do produto, termos contratuais, circunstâncias 

económicas, estratégias de negócio. Relativamente às funções, poderão ser ajustadas 

quanto à diferença de escala de acordo com as necessidades de cada método de PT. 

Empresa 

Semelhante ao nível de 

Caraterísticas 
do Produto 

Funções 
da 

Empresa 

Termos 
Contratuais 

Circunstâncias 
Económicas 

Estratégias 
de Negócio 

Petromoc X +- X X X 

Tabela 36: Semelhanças ao nível de fatores comparativos entre Petromoc e Galp Moçambique 

3.4.6.3 Identificação de Comparáveis 

Considerando agora o possível comparável interno definido, o preço médio de 

venda de lubrificantes de produtor para importador do grupo Galp Energia. O valor 

identificado é para um perfil de produtos, que não corresponde exatamente ao perfil de 

lubrificantes da transação padrão. O preço de importador é representativo para o mercado 

global, podendo assim ser comparado aos preços de importação do mercado 

moçambicano. O valor representa o preço de venda a importadores independentes, sendo 

um valor independente da estrutura do grupo multinacional. Embora para um perfil 

provavelmente diferente de lubrificantes, este valor é representativo de uma possível 

compra do mercado. Assim o comparável pode ser utilizado pelo método CUP. Quanto à 

informação disponível relativa a este comparável, no Anexo 8 apresentam-se os valores 

utilizados para o seu cálculo, retirados de GALP (2011). 

Quanto ao possível comparável externo, margens de contribuição das vendas de 

lubrificantes da Petromoc. A transação refere-se ao mesmo mercado geográfico e ao 

mesmo mercado do produto. Ambas as empresas, Petromoc e PM efetuam o mesmo tipo 

de funções, no entanto em maior escala por parte de Petromoc. A Petromoc é a empresa 

mãe do seu grupo enquanto a Petrogal Moçambique é uma subsidiária. Está disponível 

informação financeira, concretamente o relatório e contas da Petromoc do final do ano de 

2011. Este comparável pode ser utilizado no método CUP, RPM e TNMM de acordo com 

ajustes relativos a cada um destes métodos. 
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3.4.6.4 Seleção do método de cálculo do preço de transferência 

O método escolhido terá em consideração a escolha da PM como a empresa onde 

aplicar o método, por esta ser a empresa menos complexa e com mais informação 

disponível. Foi possível encontrar um comparável interno e um externo, o preço médio de 

venda da Petrogal e a compra de lubrificantes da Petromoc, respetivamente. 

O método CUP é executável através dos dois comparáveis. Relativamente ao 

comparável externo o produto é semelhante, o mercado é o mesmo e ambas compram 

grandes quantidades. A informação disponível sobre este comparável é suficiente 

relativamente à margem bruta de contribuição. A informação é fiável, no entanto será 

necessário realizar ajustes relativamente à diferença anual desta transação e ao preço de 

venda do produto. Quanto a pressupostos metodológicos, existiram ao nível do cálculo da 

margem de contribuição. Relativamente ao comparável interno, pode ser utilizado neste 

método ao nível da comparação de preços de plena concorrência. 

O método RPM também pode ser aplicado, são conhecidas as funções, os riscos, os 

ativos e margens de brutas de contribuição da empresa onde aplicar o método e de uma 

empresa com uma transação comparável. Existe informação disponível fiável sobre 

inventários, escala das operações, serviços adicionais efetuados, financiamento e gastos 

com publicidade. Alguns ajustes de comparação serão necessários de efetuar, 

relativamente à diferença de escala das empresas observadas e há diferença anual da 

margem de contribuição obtida. 

O método do custo majorado não será aplicado neste caso, por ter de ser efetuado 

na empresa produtora. Neste caso a Petrogal, SA, empresa onde não foi possível obter 

informação suficiente para a aplicação de qualquer método. 

O método do fracionamento do resultado poderia ser aplicado, pelo fato de ambas 

as empresas envolvidas na transação padrão contribuírem com propriedade intangível. No 

entanto a contribuição da Petrogal, SA é muito superior à da PM, o que poderia dificultar a 

aplicação do método. Este método aplicado a bens tangíveis é apenas aplicado em raras 

situações em que o CUP ou métodos one-side não podem ser aplicados. Por fim, para a 

aplicação do método há a necessidade de informação relativa às contribuições tangíveis e 

intangíveis de cada empresa na transação, informação que não está disponível na sua 

totalidade. 
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O método TNMM poderia ser aplicado caso não houvesse restrições de informação. 

Embora tenha sido possível obter uma margem líquida comparável, não foram obtidas 

margens líquidas da transação. Eliminando assim qualquer possibilidade de aplicação 

deste método. 

Seguindo agora o algoritmo do anexo 5, existem comparáveis internos e externos e 

é possível estabelecer uma comparação transacional de preço e inclusive margens brutas. 

Leva assim, à escolha do CUP como método de PT ideal. A escolha do CUP como método a 

utilizar está igualmente de acordo com OECD (1996), que indica que se existirem 

transações comparáveis não controladas, como é o caso, o método CUP deve ser o método 

a implementar. De qualquer maneira, o território onde se efetuará a aplicação do método 

será em Moçambique, território sem lei definida relativamente à escolha do melhor 

método. Podendo-se assim escolher o método aplicável ao caso que mais proveitos 

trouxerem ao grupo empresarial. 

3.4.6.5 Ajuste dos comparáveis face ao método de preço de transferência  

Transações comparáveis existem apenas se nenhuma das diferenças entre as 

transações a serem comparadas ou entre as empresas a realizar essas transações afetarem 

materialmente o preço de mercado aberto. Ou caso, ajustes razoáveis possam ser 

efetuados para eliminar o efeito destas diferenças. Procede-se agora à realização destes 

ajustes de comparação. 

3.4.6.5.1 Comparável Interno: preço médio de venda de lubrificantes 

Quanto ao preço médio de venda de lubrificantes, ajustes foram efetuados 

durantes a sua elaboração. Os valores envolvidos para o seu cálculo foram restritos a 

certas gamas de lubrificantes, concretamente todos os lubrificantes auto, todas as massas 

lubrificantes e os mais básicos lubrificantes de indústria e marinha. A análise estatística foi 

efetuada tendo em conta o baixo valor do custo unitário dos lubrificantes comprados pela 

PM, levando à conclusão que estes compreendem lubrificantes de baixo custo. Foi assim 

escolhida a mediana ao invés da média como valor a comparar, reduzindo a influência de 

alguns preços de lubrificantes topo de gama (extremos). 
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3.4.6.5.2 Comparável Externo: margens de contribuição dos lubrificantes da 

Petromoc 

De forma a contabilizar a diferença anual deste comparável com a transação 

padrão, inicialmente será estipulada uma taxa de crescimento para o ano de 2012 de 

acordo com o crescimento em anos anteriores. Olhando para a Tabela 37 verifica-se um 

aumento de 18,19% da margem bruta e de 26,64% da margem líquida, de 2010 para 2011. 

Um aumento muito positivo, no entanto não seria real um novo aumento líquido de mais 

de 20% tendo em conta os dados de Petromoc (2010) que indicam que 2010 foi recordista 

do pior resultado dos 5 anos avaliados. Assim o ajuste terá de ser efetuado recorrendo a 

outros dados. 

Lubrificantes Petromoc 2011 2010 Variação 2010-
2011 

Valor de vendas 6.059.380,00 € 3.710.050,00 € +2.349.330,00 € 

Custos das vendas 5.633.140,00 € 4.123.880,00 € +1.509.260,00 € 

Margem bruta de contribuição 426.240,00 € -413.830,00 € +840.070,00 € 

% Margem bruta de 
contribuição 

7,03% -11,15% +18,19% 

Margem líquida 698.071,00 € -560.758,00 € +1.258.829,00 € 

% Margem líquida 11,52% -15,11% +26,64% 

Tabela 37: Variação das margens dos lubrificantes Petromoc 2010-2011 

Para contabilizar a variação das margens de 2011 para 2012 será utilizado o 

aumento das margens de lubrificantes da PM de 2011 para 2012. Olhando para Tabela 38 

verifica-se um aumento de 5,05% da margem bruta de contribuição de 2011 para 2012 na 

PM. Não tendo acesso às margens líquidas dos lubrificantes da PM o aumento para a 

margem líquida da Petromoc será considerado o mesmo que para a margem bruta. 

Petrogal Moçambique 2012 2011 Variação 

Vendas 3.695.010,00 € 3.857.810,00 € -4,22% 

Custos 3.102.800,00 € 3.434.490,00 € -10% 

Margem Bruta 592.210,00 € 423.320,00 € -------- 

% Margem Bruta 16,03% 10,97% +5,05% 

Tabela 38:Variação das margens dos lubrificantes Petrogal Moçambique 2011-2012 

Com o aumento de 5,05% das margens, obtém-se para a Petromoc as novas 

margens de contribuição para 2012, uma margem bruta de 12,03% e uma margem líquida 

de 16,52%. Com estes valores e devido à falta de informação, assumiu-se que de acordo 

com a análise às circunstâncias económicas e às estratégias de negócio, o preço de venda 
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do produto é igual para as duas empresas. Calculando-se o valor para o custo unitário da 

Petromoc em 2012, obtendo o valor de 2,34 €/Kg. Apresentam-se os valores da Petromoc 

em 2012 na Tabela 39. 

Lubrificantes Petromoc 2012 

% Margem bruta de 
contribuição 

12,03% 

% Margem Líquida 16,52% 

Preço de venda (€/ton) 2.658,28 € 

Custo unitário (€/ton) 2.338,49 € 

Custo unitário (€/kg) 2,34 € 

Tabela 39: Dados dos Lubrificantes Petromoc aproximados para 2012 

Quanto a necessidades de ajustes relacionados com a maior escala de ativos e 

desempenho de funções por parte da Petromoc. Ajustes poderão ser necessários apenas 

na utilização de métodos de PT que considerem estes pontos relevantes, para este caso o 

método RPM. Relativamente às funções desempenhadas quanto à diferença ao nível da 

produção, não serão necessários ajustes relacionados com funções pelo fato da produção 

ser de gás natural e não ter influência no segmento dos lubrificantes. 

De forma a comparar a diferença de ativos tangíveis das duas empresas, calculou-

se percentualmente quanto representa a atividade da PM relativamente à atividade da 

Petromoc. Pela Tabela 40 obtém-se a percentagem de aumento da atividade da Petrogal 

Moçambique de 2011 para 2012, obtendo o valor de 5,78%. Este valor será utilizado para 

aproximar a atividade da Petromoc de 2011 para 2012, devido a falta de informação 

relativa ao ano de 2012. 

Petrogal Moçambique 2012 2011 % de aumento 

Total de venda de bens 110.484.000,00 € 104.387.000,00 €   

Total de prestação de serviços 3.624.320,00 € 3.481.530,00 €   

Total 114.108.320,00 € 107.868.530,00 € +5,78% 

Tabela 40: Aumento percentual da atividade da Petrogal Moçambique de 2011 para 2012 

Pela Tabela 41 verifica-se um valor aproximado para a atividade total de Petromoc 

em 2012, de 450.195.456,86 euros. Assim, neste ano, as vendas da PM representaram 

20,22% das vendas da Petromoc.  
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Petromoc 2012* 2011 

Total de venda de bens - 408.206.000,00 € 

Total de prestação de serviços - 17.371.400,00 € 

Total 450.195.456,86 € 425.577.400,00 € 

*Aumento em 5,78% comparativamente a 2011 

Tabela 41: Atividade total de Petromoc em 2012 

Como as duas empresas realizam atividades e funções muito semelhantes, o valor 

do ativo da PM deveria ser próximo de 20,22% do ativo da Petromoc. No entanto, a 

Petromoc está presente no mercado há 20 anos mais que a Petrogal Moçambique, sendo 

por isso espectável, um valor inferior a 20,22%. Quanto a ativos relacionados com meios 

produtivos de gás natural, detidos pela Petromoc, estes não serão contabilizados na 

análise. O valor total dos ativos da Petromoc utilizado na análise trata-se da soma dos 

ativos aplicados apenas aos segmentos de atividade de distribuição e de serviços. Ou seja, 

as mesmas atividades realizadas pela Petrogal Moçambique. A comparação será realizada 

ao ativo bruto, para que ativos depreciados totalmente e em funcionamento não iludam a 

análise. Pela Tabela 42 verifica-se que o ativo da PM representa 13,57% do ativo da 

Petromoc. 

 Ativo Bruto 

Petromoc 143.205.600,00   

Petrogal Moçambique 19.433.600,00   

% Ativo da Petromoc 13,57% 

Tabela 42: Ativo bruto da Petromoc e Petrogal Moçambique 

A percentagem dos ativos da Petrogal Moçambique nos ativos da Petromoc é 

13,57%. Esta percentagem é inferior aos 20,22% como esperado, no entanto não existe 

informação para avaliar esta diferença ao nível de melhor ou pior eficiência dos ativos. 

Caso o valor fosse superior, ajustes de comparação seriam efetuados ao nível das margens 

de contribuição. Considera-se assim que ao nível de utilização de ativos a PM é comparável 

à Petromoc. 

A margem de contribuição utilizada no método RPM será agora ajustada 

transaccionalmente. Sendo esta margem representativa do mercado e tendo em conta as 

comparações efetuados ao nível das funções, dos riscos e dos ativos. Foi calculada a média 

das margens do mercado disponíveis, tendo em conta o valor das vendas. Obtendo uma 

margem bruta para o RPM de 12,95%. 
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3.4.7 Cálculo dos preços de transferência 

De acordo com os dados obtidos nos pontos anteriores, os métodos aptos para 

aplicação são o CUP e o RPM. O CUP foi identificado como o melhor método a aplicar, no 

entanto ambos os métodos irão ser aplicados. Devido à legislação do território 

(Moçambique) da empresa escolhida onde aplicar o método (Petrogal Moçambique, Lda) 

implementar a livre escolha de métodos de PTs. 

Efetuando primeiro o método CUP, obteve-se um intervalo de valores de plena 

concorrência. O menor valor representa o menor preço comparável e o maior valor o 

representa o maior preço comparável, neste caso o comparável externo e o comparável 

interno respetivamente. O intervalo de preços de plena concorrência obtido foi de 

[2,34€/Kg; 5,06€/Kg]. Este intervalo indica que qualquer transação comparável com 

preços unitários dentro deste intervalo está de acordo com o PPC. Os valores utilizados 

apresentam-se na Tabela 43. 

CUP 

Comparável  Preço (€/kg) 

Preço do comparável externo = 2,34 

Preço do comparável interno = 5,06 

Intervalo de preços = [2,34; 5,06] 

Tabela 43: Realização do método CUP 

Através do método RPM alcança-se apenas um valor para o preço de transferência 

de plena concorrência. Através da fórmula 1, em que o preço conhecido (preço de venda) é 

de 2,66€/Kg e a margem bruta é de 12,95%. Obtém-se o valor do preço de transferência 

de plena concorrência de 2,31€/Kg. 

Passando agora ao cálculo do resultado líquido das empresas intervenientes na 

transação e grupo. Quanto aos dados relevantes para este ponto: a) o IRC em Portugal é 

dividido numa parte fixa e em duas variáveis, a parte fixa é de 25%, uma variável relativa 

ao município que pode atingir 1,5% e outra variável relativa ao resultado líquido de 

acréscimo de 3% se o resultado líquido for superior a 1,5 milhões de euros ou acréscimo 

de 5% se o resultado líquido for superior a 7,5 milhões de euros. Foi assim considerada 

uma taxa de IRC de 25%, pois embora a Petrogal, SA apresente resultados negativos este 

dado foi considerado importante para analisar um SPT. b) Quanto a taxas aduaneiras (Ta), 

em Portugal estas são irrelevantes por ser o país exportador na transação. Em 

moçambique são de 0% para bens essenciais, 2,5% para matérias-primas, 5% para bens 
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de capitais, 7,5% para bens intermédios e 35% para bens de consumo. Sendo os 

lubrificantes bens de consumo, a Ta considerada foi de 35%. c) Em Moçambique o IRCP é 

fixo e tem o valor de 32%. d) O preço de transferência original foi de 2,23 €/Kg. e) A 

quantidade transferida total foi de 1095 toneladas. e) O custo de produção foi calculado 

tendo em conta uma margem de contribuição de 10% para Petrogal, SA, esta margem foi 

obtida por contato com um trabalhador do mercado português de lubrificantes. Obteve-se 

assim um custo unitário de 1,3€/Kg (inclui redução das taxas aduaneiras de 35% ao custo 

original da PM). Os valores mencionados são apresentados na Tabela 44. 

Empresa Petrogal, SA Petrogal Moçambique 

Território Portugal Moçambique 

Tarifa Aduaneira (%) 0,00% ƬA = 35,00% 

Taxa de Imposto (%) Ƭ1 = 25,00% Ƭ2 = 32,00% 

Preço de Venda Unitário 
(€/Kg) 

Pv1= Pt* (0,65) Pv2 = 2,66 

Custo unitário (€/Kg) Cu1 = 1,3 Cu2 = Pt 

Quantidade Transferida (Kg) Q = 1.095.000 

Custos C1=1.423.500 C2 = 1.095.000*Pt 

Tabela 44: Dados relevantes para cálculo do SPT 

 Com utilização dos dados da Tabela 44 e da fórmula 8, foi calculado o resultado 

líquido da transação para cada empresa e para o grupo. Utilizando preços de transfêrencia 

de acordo com o PPC, calculados pelo CUP e pelo RPM. Na Tabela 45 apresenta-se os 

resultados obtidos.  

Método Original CUP RPM 

Preço de 
Transferência, Pt 

2,23 €/Kg 2,34 €/Kg 2,31 €/Kg 

Resultado, π 442.954,88 € 419.768,25 € 426.091,88€ 

Tabela 45: Resultados obtidos pelo método CUP e RPM 

Embora o resultado para o grupo com o preço de transferência original seja 

superior. É superior em aproximadamente 23.000 € comparativamente ao alcançado pelo 

CUP e em aproximadamente 17.000 € comparativamente ao alcançado pelo RPM. 

Consideramos que este valor não se encontra de acordo com o PPC. O método escolhido 

seria o RPM por obter o melhor resultado. Embora não seja o método mais apropriado a 

aplicar de acordo com a análise de seleção método, a lei moçambicana apresenta uma 

seleção de livre escolha.  
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Analisando agora a relação entre a transação de lubrificantes com a transação de 

assistência técnica, entre as empresas do grupo Galp Energia. Verifica-se que em termos 

da análise global à percentagem de serviços prestados relativamente ao total de vendas 

existe similitude. O que revela que ambas as empresas desempenham em norma os 

mesmos serviços e por isso têm as mesmas necessidade de obter serviços de terceiros. No 

entanto verifica-se que comparando a percentagem total de assistência técnica 

relativamente ao total de serviços adquiridos, esta semelhança não ocorre, sendo a 

percentagem da Petromoc (representativa da indústria por ter uma quota de 48%) de 

6,22% enquanto na Petrogal Moçambique é de 3,93%. O que pode revelar um 

subaproveitamento da integração dos serviços nos produtos. Um meio para a reduzir a 

carga fiscal. Com uma análise mais cuidada da assistência técnica, especificamente da 

transação de lubrificantes, averigua-se que este subaproveitamento é menor que para os 

restantes produtos, pois a percentagem de assistência técnica relativamente às compras é 

de 5,56%, valor mais próximo ao utilizado na indústria. Na Tabela 46 apresentam-se os 

valores mencionados. 

2012 
% de total de 

serviços 
fornecidos 

% de total de 
assistencia técnica 

% de assistencia técnica 
na compra de 
lubrificantes 

Petrogal Moçambique 3,18% 3,93% 5,56% 

Petromoc 3,97% 6,22%  

Tabela 46: Resultados dos serviços 

3.4.7.1 Análise dos Resultados 

 Pela Figura 11 é possível observar uma linearização entre o resultado líquido de 

cada empresa e o preço de transferência utilizado. A PM apresenta uma proporcionalidade 

inversa relativamente ao PT, enquanto a Petrogal, SA apresenta o oposto. No entanto, é 

visível também que a recta de regressão linear da PM apresenta em módulo um declive 

superior, causado pela maior carga fiscal. Leva a que com o aumento do PT a redução do 

resultado da PM seja superior ao aumento do resultado da Petrogal, SA. Mesmo em 

situações em que a PM apresenta resultados negativos e ocorrendo insenção de IRCP; a 

carga fiscal continua superior, por causa das tarifas aduaneiras. 



 

71 

 

 

Figura 11: Resultado líquido da Petrogal, SA e Petrogal Moçambique, Lda por preço de transferência 

Reparando agora na Figura 12, observa-se que o resultado conjunto das duas 

empresas aumenta com a redução do PT e diminui com o seu aumento. Assim, maximiza-

se o valor do resultado líquido da transação padrão para o grupo com a minimização do PT 

utilizado. Mantendo a carga fiscal, os custos de produção e o preço de venda da PM, o PT 

que maximiza os resultados do grupo será o PT mínimo. No Anexo 6 e Anexo 7 são 

apresentados os valores utilizados para o cálculo dos resultados graficamente 

apresentados na Figura 11 e na Figura 12. 

 

Figura 12: Resultado Líquido do grupo por preço de transferência 

Após analisandos os resultados, entende-se que é possível integrar mais um pouco 

o preço dos lubrificantes no preço da assistência técnica, reduzindo o valor da carga fiscal 

(taxa aduaneira) sobre os produtos transferidos. No entanto pode ocorrer que reduzindo 

ainda mais o preço de transferência do produto com a integração do valor nos serviços, 
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estando o PT original já abaixo do intervalo de plena concorrência calculado, desperte 

autoridades fiscais. De forma a maximizar o resultado para o grupo Galp Energia seria 

necessário uma análise a antecedentes semelhantes em Moçambique. Sendo que, de 

acordo com a permissibilidade da legislação em vigor no país, seja bastante provável que 

tal modificação dos preços do produto e do serviço seja permitida. 

3.4.7.2 Análise de Sensibilidade 

Através da fórmula 8 analisou-se a sensibilidade do resultado líquido do grupo 

Galp Energia relativamente à tarifa aduaneira e às taxas de imposto. Avaliando a tarifa 

aduaneira e mantendo as taxas de IRC e IRPC constantes, observa-se uma alteração no 

comportamento inverso da relação entre o resultado líquido do grupo Galp Energia e o PT, 

quando a tarifa aduaneira é inferior a 9,3%. Com valores desta ordem para a tarifa 

aduaneira, o resultado líquido do grupo Galp Energia torna-se ótimo quando o preço de 

transferência é igual ao preço de venda da PM, ou seja, um PT de 2,66 €/Kg. Com este PT 

(2,66 €/Kg), o resultado líquido da PM é nulo, visível na Figura 11. No entanto, qualquer 

valor da taxa aduaneira superior 9,3% leva valores ótimos do resultado líquido para fora 

do intervalo de plena concorrência. Assim, para valores da taxa aduaneira iguais ou 

inferiores a 9,3%, o método de PT que maximiza o resultado líquido do grupo Galp Energia 

de acordo com o PPC seria o CUP, pois um PT de 2,66 €/Kg está dentro do intervalo de 

plena concorrência deste método. Pela Tabela 47, é possível observar a cinzento, os 

valores de PT que apresentam os melhores resultados ao nível do grupo Galp Energia, 

conforme a taxa aduaneira. 

Resultado Líquido do Grupo com mudança da taxa aduaneira 

Pt/Ta 5,0% 9,3% 10% 35,0% 70,0% 

2,23 €/Kg 992.371,13 € 913.621,46 € 900.801,75 € 442.954,88 € -198.030,75 € 

2,31 €/Kg 995.218,13 € 913.643,36 € 900.363,75 € 426.091,88 € -237.888,75 € 

2,34 €/Kg 996.285,75 € 913.651,58 € 900.199,50 € 419.768,25 € -252.835,50 € 

2,66 €/Kg 1.007.673,75 € 913.739,18 € 898.447,50 € 352.316,25 € -412.267,50 € 

3,30 €/Kg 806.193,75 € 689.658,38 € 670.687,50 € -6.843,75 € -955.387,50€ 

Tabela 47: Resultado Líquido do Grupo com mudança da taxa aduaneira 
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Analisando agora a sensibilidade à alteração da taxa de imposto de Moçambique. 

Verifica-se que a taxa de IRCP apenas é relevante quando os PTs são inferiores ao preço de 

venda da PM. Assim sendo, verifica-se que quando o IRPC é igual ou superior a 51,3%, o PT 

ótimo é igual ao preço de venda da PM, ou seja, 2,66€/Kg. Quando a taxa de IRPC é 

superior a 51,3%, o lucro máximo obtido para o grupo Galp Energia é de 352.361,25€, 

mantendo-se este valor constante para taxas de IRCP desta ordem. Pela Tabela 48 pode 

observar-se que para valores da taxa de IRPC iguais ou superiores a 51,3%, o método de 

PT ótimo passaria a ser o CUP (as células com fundo cinza representam aquelas onde o 

resultado do grupo é melhor, para a dada taxa de IRPC e dado intervalo de PTs). 

Resultado Líquido do Grupo com mudança do IRPC 

Pt/IRPC 0,0% 32,0% 51,30% 55,0% 70,0% 

2,23 €/Kg 593.626,8
8 € 

442.954,88 
€ 

334.659,38 
€ 

-106.461,38 
€ 

264.031,88 
€ 

2,31 €/Kg 548.731,8
8 € 

426.091,88 
€ 

337.944,38 
€ 

-143.034,38 
€ 

280.456,88 
€ 

2,34 €/Kg 531.896,2
5 € 

419.768,25 
€ 

339.176,25 
€ 

-156.749,25 
€ 

286.616,25 
€ 

2,66 €/Kg 352.316,2
5 € 

352.316,25 
€ 

352.316,25 
€ 

352.316,25 € 352.316,25 
€ 

3,30 €/Kg -6.843,75 
€ 

-6.843,75 € -6.843,75 € -6.843,75 € -6.843,75 € 

Tabela 48:Resultado Líquido do Grupo com mudança do IRPC 

Quanto à sensibilidade do resultado do grupo relativamente ao IRC, fator que afeta 

diretamente os lucros da empresa produtora, neste caso a Petrogal, SA. Observou-se que o 

PT ótimo não é sensível a este fator. Alterações da taxa de IRC não alteram que o preço 

ótimo deixe de ser o menor PT possível. Assim, para qualquer taxa de IRC o método de PT 

que melhora o resultado do grupo Galp Energia de acordo com o PPC será o RPM. Na 

Tabela 49 observa-se os resultados do grupo com mudança do IRC.  

Resultado Líquido do Grupo com mudança do IRC 

Pt/IRC  0,0% 10,0% 25,00% 55,0% 90,0% 

2,23 €/Kg 483.880,50 € 467.510,25 € 442.954,88 € 393.844,13 € 336.548,25 € 

2,31 €/Kg 481.252,50 € 459.188,25 € 426.091,88 € 359.899,13 € 282.674,25 € 

2,34 €/Kg 480.267,00 € 456.067,50 € 419.768,25 € 347.169,75 € 262.471,50 € 

2,66 €/Kg 469.755,00 € 422.779,50 € 352.316,25 € 211.389,75 € 46.975,50 € 

3,30 €/Kg 224.475,00 € 131.947,50 € -6.843,75 € -284.426,25 € -608.272,50 € 

Tabela 49: Resultado Líquido do Grupo com mudança do IRC  
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4 Conclusões 

O objetivo da realização da dissertação foi alcançado. Analisou-se o sistema de 

preços de transferência do grupo Galp Energia, recorrendo unicamente a informação 

pública. Os resultados revelam que a metodologia aplicada ao estudo do caso permite uma 

análise consistente dos preços de transferência praticados por empresas multinacionais 

na indústria de petróleos.   

A metodologia revelou-se adequada pois a identificação do sistema de preços 

transferência apresentou instrumentos suficientes para avaliar os fatores de comparação. 

Através destes fatores foi possível realizar uma análise de comparabilidade entre as 

empresas do grupo Galp Energia, tanto ao nível dos comparáveis internos como dos 

comparáveis externos. Os dados disponíveis permitiram estimar através dos métodos 

Preço Comparável do Mercado e Preço de Revenda Minorado, os preços de transferência 

de plena concorrência e estimar potenciais resultados líquidos para a Galp Energia. Estes 

resultados permitiram a análise através de diferentes métodos de preços de transferência, 

demonstrando que a informação pública permite, no mínimo, fazer uma análise a 

intervalos de preços de transferência. O caso de estudo demonstrou também, ser possível 

relacionar os intervalos de preços de transferência com funções associadas a subsidiárias 

do grupo Galp Energia. A estimação dos resultados permitiu a sua análise crítica e a 

avaliação da robustez da metodologia através de testes de sensibilidade. 

A análise crítica dos resultados possibilitou a sugestão de melhorias, tais como, 

uma maior integração dos preços de transferência de serviços com os associados aos 

produtos, sabendo-se que os serviços não são sujeitos a taxas aduaneiras. A indústria 

petrolífera subjacente ao caso de estudo revelou boa capacidade para integrar preços de 

transferência de serviços com preços de transferência de produtos, evitando taxas 

aduaneiras e maximizando os resultados líquidos das empresas. Esta integração não é 

específica desta indústria e pode ser extendida, por exemplo, a indústrias como a de 

comercialização de equipamentos informáticos, associando-se assistência técnica e outro 

tipo de serviços a transações de produtos. Em termos legais, embora as análises indiciem 

algum financiamento da subsidiária distribuidora através de preços de transferência, não 

foram encontradas situações graves de utilização indevida dos preços de transferência. 
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6 Anexos 

 

Anexo 1: Estrutura Organizacional do Grupo Galp Energia. Adaptado de GALP (2013) 

 

 

Anexo 2: Passos da Metodologia  
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Anexo 3: Declaração Anual de Preços de Transferência a entregar em Portugal 1/2 
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Anexo 4: Declaração Anual de Preços de Transferência a entregar em Portugal 2/2 
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Anexo 5: Metodologia de seleção do método de PT. Adaptado de ATO (2012)  
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PT 
(€/Kg) 

PT sem Ta 
(€/Kg) 

Empresa 
Custo total 

(€) 
Ganhos 

Totais (€) 
Taxa Aduaneira 

(Ta) (€) 

2,23 1,45 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 1.587.202,50 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 2.441.850,00 € 2.912.700,00 € 854.647,50 € 

2,31 1,50 
Petrogal Pt 1.423.500,00 € 1.644.142,50 € 0,00 € 

Petrogal Mz 2.529.450,00 € 2.912.700,00 € 885.307,50 € 

2,34 1,52 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 1.665.495,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 2.562.300,00 € 2.912.700,00 € 896.805,00 € 

2,66 1,73 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 1.893.255,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 2.912.700,00 € 2.912.700,00 € 1.019.445,00 € 

3,30 2,15 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 2.348.775,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 3.613.500,00 € 2.912.700,00 € 1.264.725,00 € 

3,90 2,54 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 2.775.825,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 4.270.500,00 € 2.912.700,00 € 1.494.675,00 € 

4,40 2,86 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 3.131.700,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 4.818.000,00 € 2.912.700,00 € 1.686.300,00 € 

5,06 3,29 
Petrogal, SA 1.423.500,00 € 3.601.455,00 € 0,00 € 

Petrogal Mz, Lda 5.540.700,00 € 2.912.700,00 € 1.939.245,00 € 

Anexo 6: Resultados de diferentes PTs no resultado líquido do grupo 1/2 

PT 
(€/Kg) 

Empresa 
Resultado 
bruto (€) 

Imposto 
IRC/IRCP (€) 

Resultado 
Líquido (€) 

Total Grupo 
(€) 

2,23 
Petrogal, SA 163.702,50 € 40.925,63 € 122.776,88 € 

442.954,88 € 
Petrogal Mz, Lda 470.850,00 € 150.672,00 € 320.178,00 € 

2,31 
Petrogal, SA 220.642,50 € 55.160,63 € 165.481,88 € 

426.091,88 € 
Petrogal Mz, Lda 383.250,00 € 122.640,00 € 260.610,00 € 

2,34 
Petrogal, SA 241.995,00 € 60.498,75 € 181.496,25 € 

419.768,25 € 
Petrogal Mz, Lda 350.400,00 € 112.128,00 € 238.272,00 € 

2,66 
Petrogal, SA 469.755,00 € 117.438,75 € 352.316,25 € 

352.316,25 € 
Petrogal Mz, Lda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3,30 
Petrogal, SA 925.275,00 € 231.318,75 € 693.956,25 € 

-6.843,75 € 
Petrogal Mz, Lda -700.800,00 € 0,00 € -700.800,00 € 

3,90 
Petrogal, SA 1.352.325,00 € 338.081,25 € 1.014.243,75 € 

-343.556,25 € 
Petrogal Mz, Lda -1.357.800,00 € 0,00 € -1.357.800,00 € 

4,40 
Petrogal, SA 1.708.200,00 € 427.050,00 € 1.281.150,00 € 

-624.150,00 € 
Petrogal Mz, Lda -1.905.300,00 € 0,00 € -1.905.300,00 € 

5,06 
Petrogal, SA 2.177.955,00 € 544.488,75 € 1.633.466,25 € 

-994.533,75 € 
Petrogal Mz, Lda -2.628.000,00 € 0,00 € -2.628.000,00 € 

Anexo 7: Resultados de diferentes PT no resultado líquido do grupo 2/2 
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Tabela selecionada de preços de lubrificantes GALP: Produtor-Importador 

Classe Preço de Lubrificantes por Kg Subclasse 

Lubrificantes 
Auto 

19,51 € 

Motores a gasolina e diesel ligeiros 

20,21 € 

14,34 € 

15,92 € 

16,97 € 

13,61 € 

12,46 € 

16,49 € 

Motores a gasolina e diesel ligeiros 

11,13 € 

7,62 € 

5,43 € 

4,16 € 

4,16 € 

16,49 € 

Motores a diesel ligeiros 11,16 € 

7,62 € 

13,69 € 

Motores a disel pesados 

12,78 € 

9,67 € 

7,63 € 

7,24 € 

6,08 € 

5,06 € 

4,35 € 

3,89 € 

3,89 € 

7,96 € Motores de veículos a gás 

18,14 € 
Motores fora de borda 

6,78 € 

4,36 € Tractores e equipamentos agricola 

4,33 € Motores de rega 

13,71 € 

Caixas de velocidade e diferenciais 

10,48 € 

11,26 € 

9,52 € 

5,28 € 

5,89 € 

5,47 € 

5,47 € 

5,75 € 
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Tabela selecionada de preços de lubrificantes GALP: Produtor-Importador 

Classe Preço de Lubrificantes por Kg Subclasse 

7,46 € 

8,00 € 

4,68 € 

5,17 € 

4,70 € 

19,93 € 

4,44 € 

4,47 € 

4,88 € 

4,36 € 

9,16 € 

Transmissões automáticas 
5,88 € 

6,08 € 

5,61 € 

5,76 € 

Transmissões de equipamento agrícula e 
construção civil 

5,25 € 

6,75 € 

4,69 € 

4,32 € 

3,94 € 

15,23 € 

Motores a 4 tempos 8,84 € 

6,77 € 

20,50 € 

Motores a 2 tempos 
10,68 € 

5,00 € 

3,77 € 

Massas 
lubrificantes 

6,25 € 

Massas lubrificantes 

7,66 € 

5,42 € 

4,89 € 

6,25 € 

7,66 € 

5,42 € 

4,89 € 

Lubrificantes de 
indústria e 

marinha 

3,47 € 

Sistemas hidráulicos 

3,50 € 

3,36 € 

3,33 € 

3,33 € 



 

85 

 

Tabela selecionada de preços de lubrificantes GALP: Produtor-Importador 

Classe Preço de Lubrificantes por Kg Subclasse 

3,50 € 

3,82 € 

3,82 € 

3,82 € 

4,21 € 

Sistemas hidráulicos- elevada viscosidade 

4,27 € 

4,19 € 

4,26 € 

4,57 € 

4,56 € 

4,56 € 

4,53 € 

5,02 € 

Turbinas 5,02 € 

5,02 € 

4,11 € 

Engrenagens fechadas basicas 

4,09 € 

4,06 € 

4,06 € 

4,06 € 

4,57 € 

5,46 € 

6,80 € 

11,63 € 

3,87 € 

Compressores de ar 

3,87 € 

4,00 € 

4,53 € 

5,47 € 

40,76 € 

20,88 € 

20,88 € 

20,88 € 

4,09 € 
Ferramentas pneumaticas 

4,09 € 

3,86 € 
Guias e barramentos de máquinas 

ferramentas 4,01 € 

4,78 € 

3,47 € Tratamentos termincos 

5,92 € Não soluveis para corte 
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Tabela selecionada de preços de lubrificantes GALP: Produtor-Importador 

Classe Preço de Lubrificantes por Kg Subclasse 

4,80 € 

5,70 € 

5,06 € 

4,37 € 

Soluveis para corte 4,68 € 

5,35 € 

10,13 € Soluveis sintéticos para corte 

2,85 € 

Lubrificaçao geral e sistemas de circulação 

3,29 € 

3,02 € 

3,02 € 

3,34 € 

3,34 € 

3,46 € 

3,63 € 

3,63 € 

3,37 € 

5,13 € 

5,60 € 

Anexo 8: Tabela selecionada de preços de lubrificantes GALP: Produtor-Importador 


