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Resumo 

Título: A Contabilidade Fiscal como Método de Controlo da Economia Paralela: 

Análise Comparativa entre Inventários de 2012 e 2015 

 

 

O Orçamento de Estado de 2015 introduziu a obrigatoriedade das empresas com 

sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, comunicarem 

os seus inventários finais à Autoridade Tributária. A primeira comunicação surgiu em 

janeiro de 2015 relativamente ao período de 2014.  

O presente estudo tem como objetivo comparar os inventários finais de uma 

amostra de empresas antes e após a alteração legislativa. Além disso, o estudo pretende 

identificar dificuldades sentidas pelas empresas na implementação da nova 

regulamentação.  

Foram selecionadas quatro empresas retalhistas para levar a cabo um estudo de 

múltiplos casos. O método de recolha e análise de dados compreende a análise de dados 

contabilísticos históricos (para os períodos de 2012 a 2015 relativamente às variáveis 

Inventários, Vendas e Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas) e a 

realização de entrevistas semiestruturadas aos gestores das empresas sob análise. 

Do estudo empírico conclui-se que apenas numa empresa é possível identificar 

uma relação entre a implementação da alteração do decreto-lei e o relato dos inventários. 

Em algumas empresas recolheu-se evidência empírica sobre a existência de inventários 

sobrevalorizados. Relativamente aos obstáculos na implementação da alteração 

legislativa apenas uma empresa relata dificuldades ao nível organizativo e nenhuma 

manifesta ter tido dificuldades ao nível informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Contabilidade Fiscal, Contabilidade Criativa, Comunicação de 

inventários, Economia paralela, Inventários.   



viii 

 

  



ix 

 

Abstract 

Title: Fiscal Accounting as a Control Method for the Shadow Economy: 

Comparative Analysis to Inventories of 2012 and 2015. 

 

 

The State budget of 2015 introduced the obligatoriness of companies with 

headquarters, steady establishment or residence in Portuguese territory, to communicate 

it is final inventories to the Tax Authority. The first communication appeared in January 

2015 toward the period of 2014. 

The objective of the present study is to compare the final inventories of a sample 

of companies before and after the legislative amendments. 

In addition, the study intends to identify difficulties felt for the companies in the 

implementation of the new regulation. 

Four retailing companies were selected to carry out a study of multiple cases. The 

method of data collection and analysis comprises the historical accounting data analysis 

(for the periods of 2012 to 2015 in relation to variables inventories, sales and cost of 

goods sold and Consumed Materials) and the accomplishment of semistructured 

interviews to the managers of the companies under analysis. 

Of the empirical study one concludes that only in one company it is possible to 

identify the relation between the implementation of the changes on the Decree-Law and 

the reporting of inventories. In some companies empirical evidence was found on the 

existence of overrated inventories. In relation to the obstacles in the implementation of 

the legislative amendment only one company reports difficulties on the organizational 

level and no companies manifest difficulties at the software system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fiscal Accounting, Creative Accounting, Reporting of inventories, 

Shadow Economy, Inventories. 
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Capítulo 1 - Introdução  

1.1 Introdução 

 

No Orçamento de Estado (OE) de 2015 criaram-se novas regras organizativas 

provenientes de uma alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, 24 de agosto, por força das 

quais as empresas passam a comunicar os seus inventários à Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT), via internet. É precisamente no âmbito da implementação desta 

legislação que permite o controlo e regulamentação dos inventários por parte Governo 

Português, que reside o meu tema. 

Na ótica do Governo Português, o principal objetivo da referida alteração é o 

controlo de eventuais esquemas de economia paralela e de ganhos manipulados através 

de métodos de contabilidade criativa.  

A alteração ao decreto-lei tornou-se mediática. Todas as empresas que reportavam 

os seus inventários em formato papel viram-se na necessidade de alterar os seus 

procedimentos organizativos para dar resposta às novas medidas. Por outro lado, e para 

fazer face às inúmeras dúvidas, o Governo Português atualizou o portal eletrónico para 

dar suporte às entidades. 

Face á alteração legislativa verificada e, na minha opinião, torna-se interessante 

estudar o comportamento das entidades obrigadas a cumprir estas normas, de modo a 

analisar de que forma a legislação implementada veio influenciar ou não a forma como 

as empresas trabalham e manipulam ou não os seus inventários com vista a obtenção de 

resultados. 

Esta temática insere-se na problemática da economia paralela, da evasão e fraude 

fiscais e da manipulação de ganhos. Realidades estas que têm ganho uma crescente 

relevância em todas as economias, que enfrentam problemas nas suas finanças públicas. 

Deste modo, pretende-se averiguar a evolução da economia paralela no contexto da 

economia nacional e analisar a medida legislativa de comunicação dos inventários finais 

como instrumento de combate à economia paralela. 

Com vista à obtenção de resultados, realizei um estudo de caso. Para tal, estagiei 

numa entidade de serviços de contabilidade o que me permitiu obter os dados para a 

realização do estudo. 
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1.2 Objetivos de estudo 

 

Este estudo pretende analisar, de um conjunto de quatro empresas retalhistas, os 

inventários e os documentos relevantes enviados pelas mesmas à AT, comparando os 

dados que foram enviados antes e após a implementação da alteração ao decreto-lei. A 

investigação tem também como objetivo aferir eventuais dificuldades geradas pela 

implementação do decreto-lei e avaliar a forma como foram ultrapassadas. Com efeito, 

os obstáculos analisados foram (1) as alterações aos habituais procedimentos 

organizativos e (2) a implementação de novos sistemas informáticos.  

A investigação foi elaborada com o propósito de efetuar o relatório de estágio para 

o acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). O estágio veio não só permitir a 

concretização dos objetivos da presente investigação, como também a realização de um 

conjunto de ações exigidas pelo Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais 

da OCC. 

Assim, foram realizadas as tarefas exigidas pelo referido regulamento da OCC 

nomeadamente: (1) à forma como se organiza a contabilidade nos termos do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), desde a receção de documentos até a sua 

classificação, registo e arquivo; (2) à prática de controlo interno; (3) ao apuramento de 

contribuições e preenchimento das respetivas declarações; (4) à supervisão dos atos 

declarativos para a segurança social e para efeitos fiscais relacionados com o 

processamento de salários; (5) ao encerramento de contas e preparação de demonstrações 

financeiras e restantes documentos que compõem o dossier fiscal; (6) à preparação da 

informação contabilística para relatórios e análise de gestão e informação periódica à 

entidade a quem presta serviços; (7) à identificação e acompanhamento relativo à 

resolução de questões da organização com o recurso a contatos com os serviços 

relacionados com a profissão contabilística; (8) à conduta ética e deontológica associada 

à profissão (Artigo n.º 9 do Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais da 

OCC). 
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1.3 Estrutura do relatório de estágio 

 

O presente trabalho está organizado em 6 capítulos. O Capítulo 1 introduz e 

contextualiza o tema e define objetivos. O Capítulo 2 aborda os conceitos de economia 

paralela, contabilidade criativa e contabilidade fraudulenta. Além disso, expõe-se a 

regulação em matéria de comunicação dos inventários e sua alteração e avalia-se o 

controlo formal dos inventários pela AT no quadro da nova regulação sobre os 

inventários. 

O Capítulo 3 expõe as atividades realizadas no âmbito do estágio curricular dando 

cumprimento ao exigido pela OCC. Este capítulo está dividido em quatro subsecções: (1) 

apresentação da entidade; (2) tarefas realizadas durante o período de estágio, devidamente 

detalhadas; (3) dificuldades e soluções adotadas; (4) mapa sumário das atividades 

realizadas durante o estágio. 

Os capítulos seguintes dedicam-se à parte empírica da investigação. O Capítulo 4 

identifica e discute os procedimentos usados para a recolha de dados e a metodologia a 

utilizar. No Capítulo 5 são discutidos os resultados empíricos, depois de realizada a 

análise dos dados.  

Por último, o capítulo 6 é dedicado às conclusões e sugestões para investigação 

futura. O referido capítulo apresenta, ainda, as limitações da investigação levada a cabo. 
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Capítulo 2 – Enquadramento Teórico 

2.1 História e conceitos 

 

Segundo Pimenta (2012:1) no final da década 30 do século passado, as Sociedades 

Unidas produzem o que será o primeiro documento que conduzirá à organização das 

contabilidades nacionais dos diversos países. O mesmo autor menciona que o referido 

documento tornou a contabilidade mais organizada e controlada, e o aparecimento de 

registos de atividades ilícitas, as quais seriam intituladas de economia paralela.  

Todavia, é difícil chegar a um consenso sobre uma definição universal do termo. 

De acordo com Fleming, Roman e Farrel (2000:389) existem duas abordagens diferentes 

do conceito de economia paralela: a primeira abordagem consiste no não registo das 

atividades económicas (unrecorded economic activity); e a segunda abordagem define a 

economia paralela em função de características comportamentais (behavorial 

characteristics). 

Os autores Feige (1989, 1994), Frey e Pommerehne (1984) e Lubell (1991), 

citados por Schneider e Enste (2000:78) discutem a primeira abordagem, unrecorded 

economic activity e defendem, consensualmente, que a economia paralela consiste nas 

atividades económicas que contribuem para o cálculo do produto interno bruto (PIB), cuja 

atividade não está registada. Lippert e Walker (1997) citam Philip Smith (1994) como 

defensor da primeira abordagem definindo a economia paralela como uma economia 

baseada na produção de bens e serviços independentemente de serem legais ou ilegais e 

que não são incluídos na estimação do PIB. 

A segunda abordagem, behavorial characteristic, defendida por Feige (1990) e 

citada por Fleming et al (2000) define a economia paralela como um conjunto de regras 

características que diferem consoante o setor económico. Feige (1990) citado por de 

Fleming et al (2000:390) afirma que as regras institucionais fazem com que quem está no 

sector oficial se confronte com um conjunto de “custos de transação” diferente daquele 

com os quais se confrontam os que estão no setor não oficial. 

Flemnig et al (2000) referem que ambas as abordagens dividem a economia 

paralela em quatro grandes componentes: 

1. Economia Criminal: definida como a produção ilegal de bens e prestação 

de serviços, juntamente com a produção e troca de produtos narcóticos; 
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2. Economia Irregular: definida como a produção legal de bens e prestação 

de serviços que são omissos, para evitar o pagamento de impostos; 

3. Economia de Autoconsumo: definida como a produção de bens e prestação 

de serviços com o objetivo de responder às necessidades de consumo do 

próprio produtor. 

4. Economia Informal: definida como a produção de bens e prestação de 

serviços de microempresas, onde se contornam as leis vigentes que 

impõem tanto custos como concedem benefícios. 

Conforme a Figura 1, a economia paralela inclui atividades ilegais que envolvem 

ou não transações monetárias (como sejam comércio de bens furtados, o tráfico de droga 

produção de droga para consumo próprio) e atividades legais como ou sem transações 

monetárias (tal como a não declaração de rendimentos por parte de trabalhadores 

independentes, salários e ativos não declarados provenientes de trabalhos relacionados 

com serviços e bens legais). 

Figura 1: Atividades identificáveis com a economia paralela 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Mirus e Smith, citado por Schneider e Enste (2000:79) 

 

O método de mensuração do fenómeno da economia paralela tornou-se também 

um problema por falta de unanimidade. Dixon (1999) afirma que Tanzi (1980) foi o 

primeiro economista a desenvolver um sistema quantitativo para mensurar a economia 

escondida. Tanzi (1980) após muitas tentativas surge com o método da procura da moeda, 

baseado no controlo que o país tem sobre a moeda em circulação.  
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De acordo com Schneider e Enste (2000), Frey e Schneider (2000), Schneider e 

Buehn (2013), Eilat e Zinnes (2000) existem três métodos de mensurar a economia 

paralela: (1) Direct approaches; (2) Indirect or Discrepancy approaches; (3) Model 

approach. Cada método engloba diferentes maneiras de mensuração: 

1. Direct approaches: Consistem na (i) utilização de inquéritos ou 

questionários para obter uma visão detalhada da população ativa que 

compõe as estruturas dos setores; e (ii) utilização de dados quantitativos 

que mostram a evasão fiscal; 

2. Indirect or Discrepancy approaches: Compreendem (i) a utilização de um 

método que registe disparidades no mercado monetário, comparam-se os 

rendimentos declarados com o nível de utilização da moeda no mercado 

monetário (em contexto de economia não registada os indivíduos podem 

incorrer numa despesa superior aos rendimento declarados); (ii) a 

utilização de um método que registe a evolução da participação ativa no 

mercado de trabalho (uma baixa participação no mercado de trabalho, 

relativamente aos outros países, pode indicar uma economia paralela 

elevada). Contudo, este método tem uma desvantagem – os indivíduos que 

trabalham na economia paralela podem trabalhar simultaneamente na 

economia legal; (iii1) a utilização de um método que registe as transações 

da moeda. A utilização deste modelo é sustentada na ideia de que a 

economia “não oficial” realiza todas as suas transações em moeda física, 

transformando essa moeda “oficial” em “não oficial” e fora do alcance da 

estimação do PIB. 

3. 2Model approach: consiste na utilização de um modelo econométrico, 

baseado na teoria da estatística de variáveis não observáveis e 

considerando a relação de múltiplas causas e múltiplos efeitos do 

fenómeno. 

 

 

 

                                                 
1 Método da transação da moeda desenvolvido por Feige (1996) 
2 Model Approach desenvolvido por Weck (1983) 
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2.2 Evolução da economia paralela em Portugal 

 

Em Portugal, o primeiro registo de mensuração da economia paralela remonta ao 

ano de 1970 (Pimenta, 2012; Afonso e Gonçalves, 2009). A Tabela 1 representa a 

evolução da economia paralela comparando-a com a evolução do PIB oficial. 

 

Tabela 1: Evolução da economia paralela ao longo do período 1970-2012 

 
Fonte: Afonso, Ó., & Gonçalves, N. (2009:13) 

 

Desde que o fenómeno da economia paralela se começou a estimar em Portugal, 

o seu índice tem vindo a aumentar de ano para ano, como indicado na tabela acima. Soares 

(2014) afirma que este aumento da economia paralela se deve ao elevado nível de 

fiscalidade, elevada taxa de desemprego e dificuldade no combate à evasão fiscal. 

Segundo Schneider (2012) os motivos de existência da economia paralela são: (i) 

evitar o pagamento de impostos sobre os rendimentos obtidos através da prestação de 

serviços ou venda de produtos; (ii) evitar o pagamento de contribuições sociais; (iii) evitar 

o pagamento ou suportar gastos decorrentes de algumas normas obrigatórias, tais como, 

o salário mínimo, normas de segurança, entre outras; (iv) evitar o cumprimento de 

medidas administrativas como por exemplo o preenchimento de questionários 

estatísticos.  
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Sistematizando, Schneider e Buehn (2013), Tanzi (1999), Dell’Anno et al (2007), 

Schneider e Enste (2000) são unânimes quanto aos seguintes fatores considerados como 

incentivos para a existência e aumento da economia paralela: 

1. The Burden of Tax and Social Security Contributions: a principal causa do 

aumento da economia paralela é o aumento dos impostos e das 

contribuições sociais. A partir do momento em que estes afetam o 

equilíbrio de trabalho-lazer, estimulam a entrada dos indivíduos na 

economia paralela; 

2. Intensity of Regulation: o aumento da regulação é descrito pela quantidade 

de leis, regulamentos, procedimentos existentes na sociedade que 

delimitam ou reduzem as escolhas individuais; 

3. Public Sector Services: um aumento da economia paralela leva à 

diminuição das receitas do Estado o que implica o aumento dos impostos 

e dos preços dos serviços e bens públicos e desta forma aumenta o 

incentivo dos indivíduos exercerem as suas funções na economia paralela 

(ciclo vicioso); 

4. Quality of Institutions: a influência da economia oficial de cada país é 

baseada na relação “honestidade” entre o sujeito que paga os seus impostos 

e o Estado que por sua vez providencia bens e serviços públicos de 

qualidade. Este contrato social parece quebrar-se quando falham as 

políticas de redistribuição, de aplicação dos impostos pagos e a existência 

de corrupção. 

 

2.3 Contabilidade criativa 

 

Com o evoluir da contabilidade a nível mundial e a adaptação das International 

Accounting Standards (IAS) e das International Financial Reporting Standards (IFRS), 

gerou-se uma contabilidade mais uniforme e comparável nas economias nacionais que 

adotaram e/ou adaptaram as normas internacionais. 

A IAS 1, Presentation of financial statements, tem como objetivo assegurar que 

os relatórios financeiros das entidades contenham informação de qualidade 

nomeadamente um conteúdo transparente para os utilizadores e de possível comparação 

ao longo dos anos. 
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No final de cada ano, e na elaboração de relatórios financeiros, os gestores devem 

aplicar as normas contabilísticas, representando de forma fidedigna todas as informações 

contabilísticas e decisões relevantes tomadas no respetivo ano económico. 

Nesse sentido para as entidades obterem bons resultados, vários gestores são 

influenciados a optar pela contabilidade criativa por meio das escolhas contabilísticas. 

Amat e Gowthorpe (2004) definem a contabilidade criativa como um sinónimo de 

manipulação de ganhos (earnings manipulation). Os mesmos autores defendem que o 

termo “contabilidade criativa” é mais utilizado na Europa enquanto na América é mais 

comum o uso da expressão “manipulação de ganhos”.  

Contudo, o conceito da contabilidade criativa diverge na opinião de diversos 

autores. Griffiths (1992:360) afirma que os relatórios financeiros para informar 

nomeadamente os investidores são alterados para proteger os “culpados” (gestores que 

colocam os seu objetivos pessoais à frente dos objetivos da entidade). Por outro lado, 

Naser (1993) citado por Amat, Blake e Dowds (1999) defende que a contabilidade criativa 

é o ato de transformar os dados contabilísticos representando-os de forma não verdadeira 

para deles se extrair vantagem ignorando-se uma ou mais normas contabilísticas 

existentes. Healy e Wahlen (1999:368) definem a contabilidade criativa, como o ato dos 

gestores usarem o seu julgamento na criação e no reporte dos dados contabilísticos, com 

o objetivo de iludir os investidores em relação à situação económica da empresa. Por 

último, Tibbs (2004) refere Schipper (1989) que caracteriza a contabilidade criativa como 

uma intervenção propositada no reporte financeiro com o intuito de se obter ganhos 

pessoais. 

Stolowy e Breton (2004) identificam dois tipos de manipulação contabilística: a 

manipulação a favor da empresa e a manipulação contra a empresa. A manipulação a 

favor da empresa tem associado um risco legal, isto é, está relacionado com a regulação 

fiscal, civil e criminal. A manipulação contra a empresa carrega um risco financeiro, isto 

é, pode conduzir a perdas de lucros ou ativos sob a forma de desvios externos ou internos 

à empresa. 

A Figura 2 representa tais manipulações contabilísticas originadas pelos gestores 

das empresas: 
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Figura 2: Manipulação da contabilidade 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Stolowy e Breton (2004:7) 

 

Mulford e Comiskey (2002) afirmam que os motivos que levam os gestores a 

optarem pela contabilidade criativa estão associados a diferentes ganhos categorizáveis 

da forma como segue.  

1. Share price effects: Os investidores procuram e investem em ações com 

um preço elevado, gerando um cash flow positivo para a entidade. A 

valorização da ação implica um aumento na avaliação da empresa, uma 

redução do custo de capital e a criação de uma menor incerteza 

relativamente ao risco de investir; 

2. Borrowing cost effects: Os gestores alteram os relatórios financeiros com 

o intuito de diminuir os custos dos empréstimos, de criar uma imagem de 

empresa segura com reporte de elevados ativos e património líquido e 

passivo reduzido; 

3. Bonus plan effects: A existência de planos de compensação incentivam os 

gestores à prática de contabilidade criativa para maximizar o respetivo 

bónus. O bónus de compensação pode consistir em aquisição de ações, no 

direito de compra de ações ou em dinheiro correspondente ao valor da 

ação; 
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4. Political cost effects: As empresas com elevados custos políticos tendem 

a diminuir/omitir ganhos com a finalidade de evitar possíveis medidas 

governamentais, incluindo as que visam o aumento da regulação e 

controlo. 

O uso de técnicas de contabilidade criativa está associado: (i) à flexibilidade na 

regulação; (ii) à falta de regulação; (iii) ao timing das transações; (iv) à criação de 

transações fictícias; (v) à reclassificação e apresentação dos relatórios financeiros; (vi) ao 

uso da discricionariedade dos gestores (Mulford e Comiskey, 2002). 

 Flexibilidade na regulação: permite aos gestores a escolha de políticas 

contabilísticas. Por exemplo, a Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro 7 prevê para a mensuração de um ativo fixo tangível a adoção 

do modelo custo ou do modelo de revalorização, abrindo a possibilidade 

de alguma manipulação de ganhos por via desta escolha contabilística 

Schipper (1989) diz que tais alterações podem ser relativamente fáceis de 

identificar no respetivo ano da alteração mas de difícil leitura após 

mudança; 

 Falta de regulação: a existência de áreas não reguladas. Por exemplo, a 

inexistência de normas fiscais relativamente à forma como se devem 

contabilizar os stocks das entidades (pese embora a remissão existente no 

artigo 26º do Código do IRC); 

 Timing das transações: os gestores parecem monitorizar as transações de 

forma a obter a imagem desejada. Por exemplo, têm a liberdade de 

escolher em que ano vão vender um ativo com a finalidade de obter lucros 

ou diminuir o prejuízo no respetivo ano. 

  Criação de transações/negócios artificiosas: são levadas a cabo com o 

intuito de manipular balanços contabilísticos e de alterar lucros entre 

diferentes períodos contabilísticos (operação vinculada de venda de ativos 

geradora de lucro/prejuízo seguida de lease-back)  

 Reclassificação e apresentação dos relatórios financeiros: Gramlich et al 

(2001) sugere que uma entidade pode incorporar nos seus balanços 

financeiros manipulações por via da reclassificação do seu passivo para de 

seguida reportar melhores rácios de liquidez e solvabilidade;  
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 Uso da discricionariedade dos gestores: McNichols e Wilson (1988) 

sugerem que os gestores podem alterar discricionariamente a política de 

reconhecimento de imparidades em créditos de modo a relatar um 

resultado contabilístico mais elevado. 

 

Segundo Graham et al. (2005) e Roychowdhury (2006) existe um crescente corpo 

empírico que demonstra que as entidades alteram as atividades reais para gerar um reporte 

financeiro positivo. Zang (2012) e Marques e Rodrigues (2009) afirmam que os inúmeros 

mecanismos utilizados para a manipulação de resultados podem agrupar-se em decisões 

puramente financeiras e decisões reais. 

As decisões puramente financeiras ou baseadas nos accruals consistem em 

escolhas que os gestores fazem baseadas nos princípios contabilísticos geralmente aceites 

(Li, 2010). Zang (2012) afirma que estas decisões são levadas a cabo por via da alteração 

dos métodos contabilísticos ou estimativas utilizadas para efeito de apresentação das 

demonstrações financeiras aquando da apresentação (por exemplo alterando o método de 

depreciação dos ativos fixos e a estimativa das perdas por imparidade em crédito de 

cobrança duvidosa). Desta forma sobrevalorizam-se ou subvalorizam-se os resultados 

contabilísticos relatados.  

Relativamente às decisões reais, elas dizem respeito à escolha “do momento mais 

oportuno para a realização de investimentos e/ou financiamentos” (Marques e Rodrigues, 

2009:9). Zang (2012) considera que estas decisões reais envolvem operações de trabalho 

reais que afetam estruturalmente a empresa. Li (2012) apresenta exemplos de decisões 

deste tipo como sejam (i) a redução de despesas discricionárias elevadas que incluem 

gastos em inovação e desenvolvimento, marketing e publicidade; (ii) a redução de custos 

de produção elevados que incluem a manipulação das vendas com descontos em tempo 

limitado. 

Li (2010) faz referência a um estudo realizado por Graham, Harvey e Rajgopal 

(2005) que envolve um questionário às empresas tendo-se verificado que os gestores 

preferem a utilização de decisões reais. Na mesma linha que os autores acima referidos, 

Roychowdhury (2006) citado por Marques e Rodrigues (2009) defende que a gestão das 

empresas preferem manipular por via das decisões reais dado que: (i) é pouco provável 

que os auditores discutam com a gestão as políticas adotadas de reconhecimento de custos 

e rendimentos, como por exemplo, a política de investimento em investigação e 

desenvolvimento; (ii) e perante as diferenças significativas entre os resultados pré-
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manipulados e o nível de resultados desejado, este último pode não ser alcançado por via 

de estimativas ou da alteração de políticas contabilísticas. 

A manipulação de resultados por via de decisões reais é mais difícil de detetar na 

medida em que uma decisão real visando a manipulação é similar a uma decisão de gestão 

“normal”. 

2.4 Fraudes ou contabilidade fraudulenta 

 

A primeira década do seculo XXI foi marcada por inúmeros escândalos 

financeiros. Yallapragada et al (2012), Povel et al (2007) e Largay (2002) enumeram 

diversos casos como sejam: ENRON, Global Crossing, WorldCom, Tyco, Qwest, 

Adelphia, Imclone, Merrill Lynch, Smith Barney, Goldman Sachs, Fannie Mae, AIG onde 

a exagerada utilização da contabilidade criativa levou ao encerramento de algumas 

companhias por motivos de fraude. 

Dos escândalos enunciados, o caso da ENRON, conforme Mulford e Comiskey 

(2002) foi o caso mais mediático, por se tratar do encerramento de uma empresa líder do 

mercado de distribuição de energia e comunicações. A divulgação dos detalhes relativos 

à falência da ENRON demonstra que a empresa fazia reportes contabilísticos com lucros 

ilusórios omitindo dívidas ou despesas materialmente relevantes (Largay, 2002) 

Jones (2011) refere que a diferença entre contabilidade criativa e fraude não é 

percetível, porém afirma que a distinção entre os dois termos diz respeito à violação ou à 

quebra das normas legais em geral e contabilísticas em particular. 

A Figura 3 representa diferentes níveis de flexibilidade dos normativos 

contabilísticos, distinguindo-se as situações de contabilidade criativa e fraude 

contabilística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figura 3: A flexibilidade das normas contabilísticas  

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Jones (2006), citado por Jones (2011) 

 

A fraude pode conceptualmente ser caracterizada de duas formas, sendo a primeira 

definida como o uso de práticas contabilísticas fora do limite permitido pela flexibilidade 

das normas contabilísticas, conforme a figura exibida anteriormente. A segunda é 

caracterizada pela existência de transações, vendas e inventários fictícios (Jones, 2011). 

Aquando da análise das demonstrações financeiras, a delimitação do que constitui 

manipulação e fraude é complexa. 

Uma área objeto de fraude é relativa aos inventários. Segundo Dooley (2002) 

existem três formas de sobrevalorizar os inventários de forma fraudulenta: (1) exagerar 

nas contagens dos produtos; (2) exagerar na valorização ou custeio de tais bens; e/ou (3) 

intencionalmente subestimar o valor das imparidades de bens obsoletos, com baixa 

rotatividade e danificados no stock. Seguidamente discute-se com maior detalhe estas 

tipologias de fraude em inventários. 

 

1. As fraudes de contagem são normalmente perpetradas através da (a) 

falsificação das folhas de inventário durante e/ou após a contagem do stock; 

(b) realização de inventários falsos nos locais que não foram observados pelos 

auditores internos ou externos e/ou (c) contabilização e atribuição de valor a 

inventários obsoletos, danificados ou inexistentes (Dooley, 2002). 

2. As fraudes no custeio envolvem a: (a) atribuição de custos errados aos bens; 

(b) distribuição do valor de mercadorias com custo elevado por diversos 

produtos em stock e/ou (c) sobrestimação, nomeadamente, dos custos indiretos 

incorridos na produção dos bens em inventário (Dooley, 2002).  
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3. As fraudes envolvendo a subestimação das imparidades em inventário 

englobam a: (a) deturpação do valor de mercado estimado das mercadorias 

e/ou produtos acabados em stock; (b) ocultação da verdadeira natureza dos 

bens que são (ou irão ser em breve) obsoletos ou de baixa rotatividade; (c) 

subestimação intencional das quantidades e/ou dos valores dos bens em 

inventários que podem ser considerados obsoletos ou de baixa rotação. 

Ahmad et al (n.d.) enumeram alguns indicadores que podem ajudar na deteção de 

manipulação de inventários: 

i. As margens de lucro maiores do que o esperado: a declaração de margens 

de lucros muito elevadas levanta suspeitas aos auditores; 

ii. A evolução de inventários superior relativamente às vendas: quando uma 

empresa é considerada não recente e a evolução do inventário não possui 

uma relação direta com a evolução das vendas; 

iii. A queda acentuada do inventário de um período para o seguinte; 

iv. A não existência de um inventário permanente: o método de inventário 

permanente é a prática que melhor controla o inventário de uma entidade.  

 

2.5 Regulação 

 

Schneider e Enste (2000) afirmam que a economia paralela possui o seu lado 

positivo já que o rendimento obtido de forma “não oficial” é aplicado em dois terços na 

economia oficial, gerando uma situação de liquidez. Contudo, são classificadas pelos 

governos nacionais como sendo ilegais e prejudicais à economia devido à evasão fiscal e 

à obtenção de rendimentos ilegais. Segundo os mesmos autores, a melhor maneira de 

combater a economia paralela é intensificando a regulamentação através da criação ou 

alteração de leis e demais legislação. Dados os efeitos da economia paralela e, 

concretamente, da contabilidade criativa na arrecadação de receitas fiscais, a referida 

regulamentação tem, em alguns casos, natureza fiscal. Por outro lado, a tentativa de 

controlar e diminuir a economia paralela com as referidas medidas, reduz as opções de 

escolha individuais na economia oficial podendo conduzir ao aumento da mesma, 

entrando desta forma num ciclo vicioso.  
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Figura 4: Ciclo vicioso do aumento da fiscalidade 

 

 
Fonte: Castro (2014:3) 

 

Devido ao aumento da economia paralela evidenciado na secção 2.2, o Governo 

Português levou a cabo uma alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, 24 de agosto. Esta 

alteração veio reforçar o controlo da emissão e transmissão de faturas e outros 

documentos com relevância fiscal. 

O artigo 232º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o OE de 

2015, introduziu alterações ao Decreto-Lei n.º 198/2012, 24 de agosto, estabelecendo a 

obrigatoriedade de comunicação dos inventários à AT pelas pessoas singulares e coletivas 

que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que 

disponham de contabilidade organizada e que, nos termos das normas contabilísticas em 

vigor, estejam obrigadas à elaboração de inventário. 

Nos termos do aditado artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 198/2012, 24 de agosto, 

transcrito abaixo, a comunicação dos inventários é efetuada por via eletrónica através de 

um ficheiro com características e estrutura definidas pelo Ministério das Finanças.  

 

Artigo n.º 3.º-A: Comunicação dos inventários 

1 - As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável 

ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade 

organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário, devem comunicar à 

AT, até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados, o inventário 
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respeitante ao último dia do exercício anterior, através de ficheiro com 

características e estrutura a definir por portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

2 - Relativamente às pessoas que adotem um período de tributação diferente do 

ano civil, a comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao 

final do 1.º mês seguinte à data do termo desse período. 

3 - Ficam dispensadas da obrigação de comunicação a que se refere o n.º 1 as 

pessoas aí previstas cujo volume de negócios do exercício anterior ao da referida 

comunicação não exceda 100.000 (Cem mil euros).” 

 

Em reportagem da autoria de Rosa Soares publicada no Jornal Público no dia 10 

de dezembro de 2014, Óscar Afonso, do Observatório de Economia e Gestão de Fraude 

(OBEGEF) referiu que ainda não era possível verificar os resultados das medidas 

introduzidas pelo Governo, nomeadamente, sobre a obrigatoriedade das empresas 

submeterem os seus inventários via eletrónica. O mesmo autor admitiu que “a partir do 

próximo ano isso possa começar a verificar-se, apesar de considerar essas medidas 

insuficientes” uma vez que, em sua opinião, “o Estado ou os Estados pactuam com coisas 

grandes (fuga aos impostos em larga escala), como as off-shores” (Soares, 2014).  

Mesmo não existindo dados estatísticos para análise das medidas impostas pelo 

Estado, existem opiniões que consideram previsível o sucesso da medida relativa ao envio 

dos inventários no final do exercício. Por exemplo, a Secretaria de Estado dos Assuntos 

Fiscais na reportagem acima referida afirma que “com o reforço das medidas de combate 

à fraude e evasão que têm vindo a ser implementadas desde 2012, com especial enfoque 

no sistema e-fatura e outras com ele integradas, as expectativas sobre o nível de evasão 

no IVA futuro são ainda mais promissoras” (Soares, 2014).  

 

2.6 Aplicação dos regulamentos de controlo/fiscalização pela AT 

 

Com a implementação da medida legislativa sob estudo e demais obrigações no 

âmbito das comunicações entre contribuintes e AT (por exemplo via SAFT-PT e e-fatura), 

a AT passa a ter acesso, consultar e analisar um conjunto vasto de informação sobre 

vendas e compras que permitem aferir, fiscalizar e controlar mais efetivamente os 

inventários detidos pelas empresas.  
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A Figura 5 abaixo apresentada mostra mais esquematicamente a interligação das 

empresas com a AT. Apresenta-se esta interação considerando apenas as empresas 

retalhistas/comerciais que possuem um ou mais estabelecimentos (virtuais ou físicos), 

isto é, empresas que compram produtos para revenda. 

 

Figura 5: Interligação de empresas retalhistas com a AT 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim sendo, a empresa comunica mensalmente todos os seus dados 

contabilísticos num ficheiro em formato SAFT-PT3 para as Finanças, que contém as 

seguintes informações:  

 - A identificação da empresa; 

 - A identificação dos clientes e fornecedores; 

 - A identificação de produtos e serviços vendidos; 

 - Os documentos de venda fiscalmente relevantes, mesmo que tenham sido 

anulados, Fatura, Fatura Simplificada, Fatura-recibo, Nota de Débito e Nota de Crédito; 

 - Recibos emitidos a clientes; 

 - Documentos de transporte; 

                                                 
3 Standard Audit File for Tax Purposes 
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 - Documentos de conferência. 

A AT, recebendo mensalmente os ficheiros SAFT-PT, realiza o cruzamento de 

dados e estima os inventários finais de cada empresa. Contudo, cabe à AT fiscalizar e 

controlar os inventários em alerta, recorrendo à fiscalização física no local onde estão 

armazenados os produtos. 

Aquando da fiscalização física aos inventários por parte da AT, podem surgir três 

situações possíveis: 

- Inventário sobrevalorizado: (1) mercadorias com um custo superior ao estimado 

valor de mercado; e/ou (2) incorporação no inventário de mercadorias inexistentes em 

armazém; 

 - Inventário subvalorizado: (1) mercadorias com um custo inferior ao estimado 

valor de mercado; e/ou (2) mercadorias existentes em armazém e omitidas no inventário; 

- Inventário corretamente valorizado: custeio e contagens adequadas aos produtos 

existentes em stock. 
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Capítulo 3 – Relatório de estágio 

3.1.  Apresentação da entidade 

3.1.1 Aspetos formais do estágio curricular 

 

Este estudo pretende cumprir com o exigido pela OCC no acesso à profissão de 

Contabilista Certificado e satisfazer os critérios do plano curricular do Mestrado em 

Contabilidade, lecionado na Universidade do Minho. O estágio teve início a 19 de 

Outubro de 2015 e terminou a 29 de Abril de 2016 com a duração de 800 horas, sob a 

orientação direta da Dr.ª Márcia Liliana Ferreira da Costa Silva, licenciada em gestão pela 

Universidade do Minho e pós-graduação em Fiscalidade pelo Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave e com a habilitação de ROC pela OROC, inscrita na OCC com o número 

70669.  

A recolha de dados foi realizada atempadamente e sob orientação direta da Dr.ª 

Márcia Silva. No decorrer do estágio, e para melhorar o meu desempenho, foi-me 

recomendado o estudo do SNC, o código de contas, a Legislação Portuguesa e artigos da 

especialidade.  

 

3.1.2 Caraterização da empresa 

 

MLSigestão Soluções Integradas de Gestão, Lda, mais conhecida como SIG, é 

uma empresa sediada em Ponte de Lima e com dois escritórios no distrito de Viana do 

Castelo – Ponte de Lima e Freixo – operando no mercado da contabilidade, consultoria 

em gestão e seguros. 

A empresa teve o início da sua atividade em 2003 na freguesia de Freixo, Ponte 

de Lima. Em 2010, os seus serviços expandiram-se para o centro do Município. Após a 

abertura do 2º escritório a SIG tem a sua disposição seis funcionários:  

 Uma auditora financeira, Sócio-gerente – Márcia Silva, orientadora do 

estágio;  

 Uma economista, Sócio-gerente – Leonor Araújo;  

 Duas contabilistas certificadas – Carla Fernandes e Sandra Maciel;  

 Uma técnica de recursos humanos - Isabel Rocha 
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 Um técnico de seguros – César Maciel. 

Tem como principais atividades a elaboração de projetos de investimentos e 

estudos de viabilidade, contabilidade e seguros.  

Ao nível dos projetos de investimentos e estudos de viabilidade – Portugal 2020, 

PRD 2020, IEFP – a SIG surge ao lado dos clientes na hora do enquadramento, 

submissão, aprovação e acompanhamento das diversas candidaturas, nos múltiplos 

sistemas de incentivo.  

Na área da contabilidade, realiza o processamento da contabilidade financeira, 

contabilidade analítica e todo o tipo de deveres de fiscalidade tais como a realização de 

estudos dos regimes de tributação que melhor se ajustam ao cliente, planeamento e 

preparação das obrigações fiscais e estudo dos benefícios fiscais. 

Por último, e no âmbito dos seguros, estuda a melhor proposta de acordo com a 

necessidade de cada cliente particular ou empresa.  

 

3.1.3 Organização da contabilidade 

 

O processo de tratamento dos documentos por parte da MLSigestão é simples mas 

sistematizado. Regra geral, os clientes entregam os documentos do respetivo mês até ao 

dia 10 do mês seguinte. Para evitar qualquer atraso os clientes são avisados 

atempadamente acerca do limite de entrega. 

Após a entrega, os documentos recebidos são tratados contabilisticamente. 

O tratamento contabilístico é feito em duas fases: 

1º Fase: Arquivo com a devida ordenação e conferência dos documentos (Faturas; 

Faturas - Recibos; Notas de Crédito; Comprovativos de Pagamento - Recibos)  

A ordenação e conferência dos documentos consiste na verificação do documento 

e consequente separação por mês e por diários: 

 Diário das Vendas/Prestações de Serviços (Registo de todas as vendas ou 

prestações de serviços realizadas); 

 Diário das Compras (Registo das faturas de todas as aquisições); 

 Diário dos Custos (Registo de todos os custos que a empresa suporta); 

 Diário dos Bancos (Registo dos recebimentos e pagamentos por bancos); 
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 Diário de Outras Regularizações (Registo de operações que pela sua 

natureza não possam ser movimentadas em qualquer dos restantes diários). 

De acordo com Borges et al. (2010), podem ser criados outros diários, dependendo 

das características e necessidades de cada entidade, bem como da sua dimensão e 

organização contabilística. Surge, em certas ocasiões, a necessidade de ser criado mais 

um diário, como por exemplo, o diário do “Imobilizado”. 

Posteriormente à separação dos documentos por diários, a organização inerente a 

cada diário é efetuada agrupando-se as faturas dos diferentes fornecedores alfabética e 

cronologicamente. Aquando da ordenação e separação dos documentos, executa-se a sua 

conferência, que consiste na colocação de quatro vistos para a validação do documento 

contabilístico. Desta forma, os vistos são empregues na: 

1. Designação do documento (se é fatura, fatura-recibo, recibo ou nota de 

crédito); 

2. Data do documento (deve corresponder ao mês em que se está a realizar a 

contabilidade); 

3. Número de identificação fiscal (o número fiscal deve coincidir com o do 

cliente); 

4. Originalidade do documento (deve ser o documento original e não 

documentos duplicados ou triplicados). 

2º Fase: Registo das operações. 

Nesta fase, as operações são realizadas recorrendo ao sistema informático da 

empresa (PRIMAVERA). Todas as transações efetuadas pela entidade são lançadas nos 

vários diários. Para se efetuar um lançamento é necessário colocar a descrição do 

movimento no programa informático (por exemplo: Fatura 3265/2016), a conta e o valor 

a débito e a crédito, não esquecendo o registo separado da conta do IVA. O lançamento 

tem que estar sempre saldado, ou seja, o valor a débito deve ser igual ao valor a crédito. 

Depois de concluído este processo, classifica-se o respetivo lançamento no 

documento, onde o primeiro dígito se refere ao diário a que se respeita, os dois seguintes 

ao mês e por fim os três últimos referem-se à numeração sequencial crescente (por 

exemplo: 312.001 – Diário 3; Mês 12; Documento 1). 
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3.2 Tarefas realizadas 

3.2.1 Descrição das atividades desenvolvidas 

 

Durante o estágio foram-me atribuídas tarefas pelas mais diversas áreas da 

contabilidade englobando as áreas inscritas no artigo n.º 9 do Regulamento de Inscrição, 

Estágio e Exame Profissionais da OCC. O desenvolvimento do meu projeto para a 

unidade curricular foi outra das metas a atingir. O estágio efetuado pode dividir-se em 

diferentes fases: 

Fase A: Consiste na execução do arquivo contabilístico de diferentes empresas 

com diferentes atividades e realidades empresariais. Antes de iniciar qualquer arquivo a 

orientadora explicava as caraterísticas de funcionamento da respetiva empresa, 

nomeadamente os principais fornecedores, métodos de pagamento, entre outras. Por sua 

vez a Dra. Márcia destacou sempre a importância do arquivo, ordenação e conferência 

contabilística como tarefas bases e indispensáveis para um escritório. 

Resumindo, foi uma fase de adaptação e interiorização dos procedimentos iniciais 

de num escritório de contabilidade.  

Fase B: Representa o registo dos diários no programa informático, sendo esta a 

função onde senti mais dificuldade uma vez que executei sem precedentes qualquer 

lançamento contabilístico. Através dos registos obtém-se uma visão mais analítica e 

realista da envolvente empresarial e harmoniza-se as matérias teóricas estudadas. 

Em suma, na fase B executaram-se os lançamentos dos documentos cujo arquivo 

se tinha vindo a efetuar.  

Fase C: Compreende a realização das reconciliações bancárias. Segundo Nabais e 

Nabais (2010) a reconciliação bancária representa a comparação dos extratos 

contabilísticos com os extratos bancários, listando-se todos os movimentos pendentes. As 

reconciliações são de extrema importância uma vez que se procede à execução de 

conferência das fases anteriores, nomeadamente, detetar possíveis lançamentos errados 

ou em duplicado, falta de documentos ou pagamentos. 

Depois de cumprir todas as fases e devido a similaridade dos procedimentos, o 

passo seguinte foi executar as contabilidades dos clientes desde o início até ao fim.  
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3.2.2 Apuramento do IRS e do IRC – Mod.3 e Mod.22 

 

Anualmente os sujeitos passivos devem apresentar a sua declaração de 

rendimentos auferidos no ano anterior. Assim sendo, o código do IRS representa por 

categoria o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, mesmo quando este é 

proveniente de atos ilícitos, depois de efetuadas as correspondentes deduções e 

abatimentos (Artigo 1 º do CIRS). Categoria: 

 A – Rendimentos do trabalho dependente;  

 B – Rendimento empresariais e profissionais; 

 E – Rendimentos de capitais;  

 F – Rendimentos prediais;  

 G – Incrementos patrimoniais;  

 H – Pensões.  

 

O apuramento do IRS foi executado via internet de forma a terminar com os 

documentos em suporte físico dado que, o cumprimento consiste na concretização de dois 

passos: 

a) 1 º Passo – confirmação/validação das faturas de sujeitos passivos no portal 

online, dado que o prazo desta era desde 1 de fevereiro a 29 de fevereiro de 

2016; 

b) 2º Passo – o preenchimento da declaração do modelo 3, sendo que o prazo 

desta era desde 1 de abril a 30 de abril 2016. 

Foi-me proposto a realização de diversas declarações de IRS, nomeadamente da 

categoria A e H sendo executados com a ajuda do código do IRS e colegas de trabalho. 

  

No âmbito do IRC é calculado o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

que incide sobre os rendimentos obtidos, mesmo quando provenientes de atos ilícitos, no 

período de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos (Artigo 1º do CIRC). O meio de 

entrega do IRC consiste no preenchimento da Mod.22, via internet, similar ao envio do 

IRS, dado que, o prazo limite de entrega era até ao dia 31 de maio de 2016 (inclusive). 

Dado que o estágio terminou antes do limite de entrega, só foi possível a realização de 

apenas um exemplo da Mod.22 de forma a entender o procedimento. O preenchimento 
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do IRC remete para o estudo dos conceitos do PEC, dos custos fiscalmente aceites e não 

aceites e dos benefícios fiscais. 

 

3.2.3 Encerramento de contas 

 

O fecho de contas traduz-se num conjunto de procedimentos que são expressos 

em mapas contabilísticos e que resumem de forma detalhada e organizada a posição 

patrimonial de uma entidade. Tem como finalidade o apuramento dos seguintes 

resultados: balanço final, demonstração das alterações no capital próprio, nos resultados 

e nos fluxos de caixa e anexos (Borges et al, 2010).  

A MLSigestão, Lda possui um documento interno (check list) que se traduz numa 

lista de tarefas detalhadas e sistematizadas a tratar no decorrer do fecho de contas. O uso 

do documento foi uma mais-valia para a realização da tarefa uma vez que, a lista apresenta 

os seguintes passos: 

I. Regularização de contas, com a finalidade de retificar os saldos atípicos 

em: Caixa (não pode ser negativa durante o ano); Bancos (efetuadas as 

reconciliações bancárias); Terceiros (circularizações); Inventários e 

Imobilizados; Balancetes com saldos contrários à sua natureza; estornos 

(lançamentos destinados a anular ou retificar outro) e outros;  

II. Mapas de Amortizações/ Depreciações;  

III. Mapas de Provisões; 

IV. Acréscimos e Diferimentos;  

V. Ajustamentos e Perdas por Imparidade;  

VI. Retificação dos Inventários;  

VII. Lançamento da Estimativa do IRC.  

Concretizados os passos anteriores em que as contas subsidiárias ficam saldadas 

e com os valores ajustados, conforme as regularizações efetuadas, dá-se início ao 

processo de encerramento de contas. 

O apuramento do balanço final disponibiliza informações que permitem ao utente 

avaliar a liquidez e a solvabilidade da entidade. A organização do balanço evidencia 

também os diferentes ciclos de financiamento da empresa, a curto e o longo prazo. O 

balanço é representado pelo ativo, passivo e capital próprio. 
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As demonstrações de resultados por natureza (gastos, rendimentos e lucros) 

consistem na formação do resultado líquido do período, a partir do rédito gerado pelas 

vendas e serviços prestados, representado na Figura 6.  

 

Figura 6: Demonstração do resultado por naturezas 

Fonte: Grenha, Cravo, Baptista e Ponte (2009:421)  

 

Para a demonstração de resultados por natureza utiliza-se caso necessário o auxílio 

da Figura 7, que corresponde à utilização adequada das contas do SNC.  
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Figura 7: Interligação do código de contas e demonstração de resultados 

por naturezas 

Fonte: Grenha, Cravo, Baptista e Ponte (2009:270) 

 

O apuramento das demonstrações dos fluxos de caixa devem retratar as transações 

efetivas e variações monetárias, dado que representam as entradas e saídas de caixa no 

período em causa.  

 As demonstrações de alterações de capital próprio resumem num mapa o aumento 

ou a redução nos ativos líquidos durante o período, com exceção das alterações resultantes 

de transações com detentores de capital próprio. Uma vez que o escritório possuía 

maioritariamente uma carteira de pequenas empresas, as demonstrações financeiras eram 

adaptadas às NCRF-PE, sendo estes apuramentos dispensados. 

Por último, no anexo são divulgados os pressupostos relativos ao futuro e 

principais incertezas das estimativas à data do balanço. Sendo que as incertezas contêm 

um risco material de provocar um ajustamento nas quantias escrituradas de ativos e 

passivos durante o período contabilístico seguinte. As principais políticas contabilísticas, 
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nomeadamente as bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações 

financeiras e outras políticas devem também constar nos anexos uma vez que, se pretende 

conseguir uma melhor compreensão e suporte de informação não representado nas 

demonstrações. 

3.2.4 Realização de atividades específicas 

 

Durante o estágio foram-me atribuídas tarefas específicas, tais como a: (i) 

preparação de um dossier fiscal de uma sociedade anónima; (ii) preparação de um dossier 

com a finalidade de recuperar o IVA de créditos de cobranças duvidosas de um 

determinado cliente; (iii) a criação de uma base de dados num novo sistema informático 

contabilístico (TOConline). 

Para a realização do dossier fiscal da sociedade anónima4 efetuou-se a recolha de 

determinados dados, nomeadamente da: 

- Certidão das finanças a informar a situação tributária; 

- Certidão da segurança social a informar a situação contributiva; 

- Certidão do Banco Central a informar a regularização de possíveis créditos. 

Por último, desenvolveu-se uma minuta para à criação de ações nominativas ao 

portador, sendo posteriormente entregues em assembleia geral da sociedade anónima. 

Relativamente ao dossier destinado à recuperação do IVA de créditos de cobranças 

duvidosas5, é necessário, em primeiro lugar, o aferimento da situação geral da entidade 

onde se encontram os créditos, isto é, se entidade está em insolvência, com IVA cessado 

ou em ativo. De seguida o procedimento utilizado foi o referido em Rodrigues (2014):  

a. “Rever as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e o seu sistema de controlo 

interno; 

b. Obter o balancete de clientes, testar a forma como está elaborado, estudar saldos 

invulgares, saldos credores e outros saldos; 

c. Selecionar saldos significativos e alguns aleatoriamente de forma a criar as 

circulares; 

d. Confrontar as respostas obtidas com os registos contabilísticos e solicitar um 

segundo pedido para clientes que não respondam à circularização; 

                                                 
4 Sociedade Anónima: o capital é dividido em ações e cada sócio limita a sua responsabilidade ao 

valor das ações que subscreveu – Artigo nº 271 do código das sociedades comerciais 
5 Crédito de cobranças duvidosas: só é possível aos sujeitos passivos deduzirem o IVA referente a 

créditos de cobranças duvidosas e créditos incobráveis, desde que cumpram os requisitos mencionados no 

art. 78º, 78º-A, 78º-B, 78º-C e 78º-D do código do imposto sobre o valor acrescentado (CIVA). 
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e. No caso dos saldos discordantes, efetuar as respetivas conciliações de saldos;  

f. No caso dos saldos sem resposta obtida, deverá ser analisado todo o movimento 

ocorrido, pagamentos subsequentes e analisados documentos relacionados;  

g.  Analisar evolução dos saldos após data a que se refere a circularização; 

h. Identificar movimentos e créditos invulgares;  

i. Enviar carta a advogado a solicitar informações consideradas necessárias no âmbito 

da auditoria e analisar resposta obtida; 

j. Analisar saldos dos clientes considerados de cobrança duvidosa; 

k. Obter balancete por antiguidade de saldos de clientes e testar a adequabilidade da 

classificação da antiguidade dos saldos através da análise, por amostragem, de 

alguns documentos de suporte; 

l. Obter o suporte para o cálculo das perdas por imparidade das dívidas a receber, 

analisar a evolução, discutir com o cliente as bases de cálculo das perdas por 

imparidade e avaliar a razoabilidade do saldo da conta Perdas por imparidade 

acumuladas; 

m. Para uma amostra, verificar a razoabilidade das perdas por imparidade, tendo em 

consideração a antiguidade dos saldos em dívida à data, pagamento ocorridos, 

recebimentos posteriores e correspondência existente; 

n. Para uma amostra de clientes com saldos em atraso, verificar se esses saldos se 

incluem nas perdas por imparidade, se as perdas por imparidade reconhecidas são 

as necessárias face ao histórico de pagamentos, aos recebimentos posteriores, à 

correspondência existente e classificação em termos de risco de incobrabilidade; 

o. Verificar legitimidade de saldos de cobrança duvidosa ou de créditos incobráveis 

anulados; 

p. Analisar se os gastos com dívidas incobráveis estão identificados, caso a caso, e 

obter informação sobre se a anulação dos créditos foi devidamente autorizada pelos 

responsáveis; 

q. Avaliar se os valores considerados no apuramento do IRC estão adequados e se os 

critérios fiscais foram corretamente aplicados; 

r. Analisar se os pressupostos do CIVA foram cumpridos para a dedução do IVA 

relativo a créditos de cobrança duvidosa e créditos incobráveis”. 

Por fim, a realização da última atividade específica, criação da base de dados no 

TOConline, teve como objetivo o desenvolvimento de uma base sólida, rápida e de fácil 

compreensão, proporcionando uma resposta adequada a determinados clientes que 

utilizavam o TOConline. As similaridades que este apresenta relativamente ao 

PRIMAVERA, foram uma mais-valia para a execução da tarefa, uma vez que o 
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desenvolvimento da base de dados consiste em inserir no sistema informático as seguintes 

informações: 

 Detalhes da empresa; 

 Clientes; 

 Fornecedores; 

 Bancos; 

 Código de contas adequado ao cliente; 

   

3.2.5 Práticas de controlo interno 

Segundo Gomes (2004:12): 

 “O controlo interno é definido como sendo um processo, conjunto de políticas e 

procedimentos, desenhado e sustentado pelo Órgão de Gestão e todo o pessoal, delineado para 

dar uma segurança razoável a uma organização de forma a atingir os seus objetivos em três 

áreas essenciais (A44. - ISA 315): (a) Eficácia e eficiência das operações; (b) Fiabilidade do 

relato financeiro; (c) Conformidade com as leis e os regulamentos”. 

Definido assim o sistema de controlo interno, a empresa acolhedora tem como 

práticas de controlo interno: 

 A comunicação e informação: 

- Identificar e registar todas as transações válidas; 

- Descrever em tempo oportuno as transações com suficiente detalhe para permitir 

uma classificação apropriada das transações para efeitos do relato financeiro; 

- Mensurar o valor das transações de uma forma que permite registar o seu valor 

monetário apropriado nas Demonstrações Financeiras; 

- Determinar o período em que ocorreram as transações, a fim de permitir o seu 

registo no período contabilístico apropriado; 

- Apresentar apropriadamente as transações e as respetivas divulgações nas 

Demonstrações Financeiras; 

 Atividades de controlo: Politicas e procedimentos que ajudam a garantir 

o cumprimento das regras. 

- Revisão de desempenho, que consiste na análise e comparação da informação 

operacional e financeira. 

- Processamento de informação, que consiste no controlo informático individual. 

- Controlos físicos 
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 Monotorização: 

- Verificação de que as reconciliações bancárias estão a ser preparadas em tempo 

oportuno.  

3.2.6 Conduta ética e deontológica 

 

A SIG, Lda possui o seu próprio código de ética, desenvolvido e baseado no 

Código de Ética e Deontológico da Ordem dos Contabilistas Certificados (CDOCC). O 

código de ética é um instrumento que busca a realização dos princípios, visão e missão 

da empresa. Serve para orientar as ações dos seus colaboradores e explicitar a postura 

social da empresa face aos diferentes públicos com os quais interage. 

No código da MLSiegestão constam os seguintes princípios: 

 - Integridade; 

 - Lealdade; 

 - Confidencialidade; 

 - Responsabilidade; 

 - Independência; 

 - Competência; 

 - Equidade. 

 No decorrer do estágio comprovei a aplicação dos diferentes princípios, bem 

como a utilização destes em todas as atividades realizadas pelas colegas de trabalho. 

 

3.3 Dificuldades encontradas e soluções adotadas 

As dificuldades encontradas ao longo do estágio foram relacionadas com a falta 

de experiência, nomeadamente, em conceitos contabilísticos na área, uma vez que foi o 

primeiro contato que tive com a profissão. Esta dificuldade foi superada com o estudo e 

a interajuda de colegas de estágio. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

3.4 Sumário das atividades desenvolvidas 

 

Está representado na Tabela 2 o sumário das atividades executadas e mencionadas 

anteriormente. 

Tabela 2: Sumário das atividades desenvolvidas no estágio 

Data Sumário Duração 

19/Out/2016 – 19/Nov/2016 Adaptação ao ambiente; 

Arquivo de documentos. 

1 Mês 

20/Nov/2016 – 10/Jan/2016 Lançamentos Contabilísticos; 

Reconciliações Bancárias; 

Recolha de dados. 

2 Meses e meio 

10/Jan/2016 – 29/Fev/2016 Lançamentos Contabilísticos; 

Encerramentos de Contas; 

Apuramento de IRS; 

Recolha de dados. 

1 Mês e meio 

1/Mar/2016 – 1/Abr/2016 Arquivo de documentos; 

Lançamentos Contabilísticos; 

Dossier Fiscal da S.A.; 

TOConline; 

Recolha de dados. 

1 Mês 

1/Abr/2016 – 29/Abr/2016 Apuramento de IRC; 

Dossier de Cobranças 

Incobráveis. 

 

1 Mês 

Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 4 – Metodologia e recolha de dados 

4.1 Metodologia 

 

A metodologia adotada neste projeto foi o estudo de múltiplos casos, tratando-se 

de uma abordagem qualitativa. De modo a executar a análise pretendida foi realizado o 

estudo a quatro empresas retalhistas. Relativamente à amostra selecionada são 

interpretados os dados de inventários e, paralelemente, é analisado toda documentação 

relevante que dizem respeito à alteração do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, 

de forma a extrair conclusões sobre potenciais efeitos dessa alteração legislativa. 

Segundo Yin (1993), o uso dos estudos de caso tem como finalidade a necessidade 

de observar e estudar fenómenos sociais decorrentes do dia-a-dia. Para Stake (2005) 

existe outra finalidade na aplicação do método, ele defende que o método de estudo é 

compreender o caso através de particularizações e se possível criar generalizações.  

Yin (1993) carateriza os estudos de caso como projetos ainda não sistematizados. 

Pelo facto de se tratar de um projeto pouco sistematizado e abrangente, o desenho da 

metodologia deste trabalho sofreu algumas alterações no decorrer da realização do 

mesmo até à obtenção do produto final. 

Como foi referido anteriormente, este projeto de investigação foi levado a cabo 

através do estudo de múltiplos casos. Citando Dooley (2002) a vantagem dos estudos de 

caso é a sua aplicabilidade aos fenómenos sociais da vida real. Com este trabalho 

pretende-se estudar uma situação real relativamente à implementação da alteração do 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto e todos os obstáculos inerentes a essa 

implementação. Por esse motivo, a utilização do método de estudo de caso é o mais 

apropriado. Dooley (2002) refere-se a este método como o método de investigação para 

produzir novas teorias, para contestar ou desafiar teorias existentes, para estabelecer uma 

base de soluções para determinadas ocorrências, para explorar ou descrever uma situação 

ou fenómeno. 

A utilização das quatro empresas faz deste projeto o estudo de um caso múltiplo 

e, como indica Stake (2005), o uso de um múltiplo caso torna o projeto mais convincente 

e possível triangulação de informação de forma a testar a validade dos dados. No estudo 

desenvolvido procurou identificar-se os aspetos comuns no múltiplo caso.  

Yin (1993) divide os estudos de caso em três tipos:  
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(1) O primeiro tipo é o estudo de caso exploratório que tem como objetivo definir 

as questões ou hipóteses para possíveis investigações posteriores. Estes 

estudos pretendem identificar preposições para posteriormente servirem como 

suporte a estudos ou a novas teorias.  

(2) O segundo tipo é o estudo de caso descritivo que tem como objetivo demostrar 

de forma completa e abrangente uma situação ou fenómeno inserida no seu 

contexto.  

(3) Por último temos os estudos de caso explanatórios, que têm como objetivo 

explicar os efeitos através de causas. Estes estudos limitam-se à análise da 

relação causa-efeito, procurando a melhor explicação dos fenómenos 

abordados e todas as suas relações causais. 

Enumerados os três tipos de estudos de caso, é possível afirmar que o estudo de 

caso levado a cabo neste relatório consiste num estudo simultaneamente exploratório e 

explanatório. Procura-se obter uma relação causal entre a implementação do referido 

decreto-lei e consequente aumento da fiscalização e regulação dos stocks das empresas 

(causa) e as possíveis alterações ou correções nos inventários do grupo de empresas 

analisadas (efeito). Com efeito, pretendem-se estudar os relatórios financeiros do 

conjunto de empresas e aferir em que medida a implementação do decreto-lei levou as 

empresas estudadas a corrigirem ou não o relato dos seus inventários. O estudo é também 

exploratório, na medida em que é provável que as conclusões abram portas para o 

desenvolvimento de estudos com amostras mais alargadas. 

4.2 Recolha de dados 

 

Traçado o desenho da metodologia, desencadeou-se o processo de recolha de 

dados, que se focou essencialmente em dois métodos: (1) a utilização de entrevistas; e (2) 

a análise e observação de documentos relevantes. 

As entrevistas são o método que a maioria dos investigadores abordam para obter 

os dados qualitativos necessários (Kvale, 2007). A forma como é dirigida uma entrevista 

é essencial para o sucesso deste instrumento de recolha de dados. O investigador procura 

questionar de forma pertinente e ouvir de forma atenta as respostas. Como refere Kvale 

(2007) muitas vezes os entrevistados respondem às questões relacionando-as por exemplo 

com as suas vidas, os seus sonhos, os seus medos, as suas esperanças e as suas opiniões. 
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Existem três tipos de entrevistas: as entrevistas estruturadas, as entrevistas não 

estruturadas e as entrevistas semiestruturadas (ou mistas) (Chism, Douglas, Hilson Jr., 

2008; Briten, 1995). 

Fontana e Frey (1994) caracterizam as entrevistas estruturadas do seguinte modo: 

(i) o entrevistador lança uma série de perguntas pré-estabelecidas, procurando obter 

respostas categorizadas; (ii) geralmente existe pouco espaço de manobra para as 

respostas; (iii) o entrevistador controla o ritmo da entrevista, conduzindo a entrevista de 

forma teatral, onde as questões constam de um guião padronizado e direto; (iv) os 

entrevistados estão sujeitos às mesmas questões colocadas pela mesma ordem e 

sequência, segundo o treinamento executado pelo investigador. 

As entrevistas estruturadas obedecem a procedimentos (Fontana e Frey, 1994): 

i. Nunca se envolver em longas explicações sobre o estudo, usar explicações 

padronizadas; 

ii. Nunca se desviar do trajeto previamente traçado para a entrevista; 

iii. Nunca permitir que pessoas terceiras interrompam a entrevista, ou que 

deem as suas opiniões relativamente às questões; 

iv. Nunca sugerir uma resposta, ou concordância com a resposta ou até 

mesmo discordância com a resposta. Não demonstrar qualquer opinião 

pessoal relativamente às respostas dadas; 

v. Nunca interpretar as questões, de forma a evitar o enviesamento das 

respostas, fazer as questões de forma clara e caso necessário fornecer 

instruções ou clarificações da questão; 

vi. Por último nunca improvisar, tentar ao máximo seguir o padrão pré-

estabelecido de questões. 

As entrevistas não estruturadas segundo os mesmos autores, fornecem uma maior 

amplitude relativamente à natureza qualitativa dos dados. Fontana et al (1994) referem 

no seu estudo o caso de Malinowski que clarifica a diferença entre as entrevistas 

estruturas e as não estruturadas, onde se refere as segundas como um método onde o 

entrevistador pretende perceber o comportamento ou situação a estudar sem recorrer a 

questões pré-estabelecidas, categorizadas ou limitadas. No caso de Malinowski, o próprio 

sujeito vai além de qualquer entrevista, ele imerge nas questões deixando fluir o ritmo de 

forma natural e interagindo sempre de forma natural e informal. 

Chism, Douglas e Hilson Jr. (2008), definem as entrevistas não estruturadas como 

o método mais flexível e difícil de conduzir, sendo que o entrevistador age inicialmente 
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como guia deixando o entrevistado explorar todas as áreas das questões. Resumindo, para 

as entrevistas não estruturadas são necessários tópicos gerais não se exigindo a existência 

de questões pré-determinadas. 

Por fim as entrevistas semiestruturadas ou mistas representam uma conjugação 

dos dois métodos referidos anteriormente, uma vez que os entrevistados são abordados 

de forma a seguir um guião pré estabelecido e com alguma flexibilidade, sendo que o 

entrevistador pode adicionar no máximo uma ou duas questões relevantes que vão ao 

encontro da explicação do problema de investigação.  

Neste projeto os gerentes das empresas em investigação foram questionados 

através de entrevistas semiestruturadas, respeitando os procedimentos necessários e 

descritos anteriormente. 

As análises e observações de documentos relevantes foi o outro método 

complementar utilizado para a recolha de dados. Berg (2004) refere que a fase de recolha 

de dados baseados nas análises e observações de documentos é de elevada importância. 

O investigador tem de manter o foco no modo como interpreta e observa os dados 

recolhidos. O mesmo autor afirma que os dados recolhidos têm de possuir uma potencial 

relação com as questões de investigação e os problemas em discussão. 

O estágio curricular realizado foi o meio de obtenção dos dados através de 

observação e análises de documentos. Foram fornecidos pela tutora todos os documentos 

relevantes e potencialmente relacionados com as questões-chave do projeto. De um 

conjunto de quatro empresas retalhistas, recolheu-se as seguintes peças contabilísticas 

para estudar e dar resposta às perguntas de investigação: balanço final de 2012 a 2015, as 

demonstrações de resultados finais de 2012 a 2015. 

A análise levada a cabo consiste no estudo de algumas variáveis relativas aos 

inventários de anos precedentes e subsequentes à alteração legislativa. 
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Capítulo 5 – Análise de resultados 

5.1 Análise de dados 

 

Este estudo pretende analisar de um conjunto de quatro empresas retalhistas, os 

inventários e todos os documentos relevantes enviados pelas mesmas à AT, comparando 

os dados que foram enviados antes e após a implementação da alteração do Decreto-Lei 

n.º 198/2012, de 24 de agosto. Assim, foi necessário escolher quatro empresas 

pertencentes ao ramo retalhista. Foram excluídas empresas industriais e prestadores de 

serviços – como bancos, seguros, escritórios de contabilidade, restaurantes e fábricas. Por 

exemplo, a análise do stock das empresas que prestam serviços não reflete qualquer 

relação com as vendas da própria empresa, logo a análise deste tipo de empresas é pouco 

relevante para o presente estudo. A escolha das empresas retalhistas surge com a 

necessidade destas terem de registar todas as compras efetuadas para posterior revenda. 

As empresas retalhistas devem possuir todos os documentos e registos 

relacionados com as mercadorias para venda existentes no seu estabelecimento e com as 

adquiridas pelos clientes. Dado que as empresas retalhistas não produzem bens nem 

prestam serviços, o stock será a diferença entre as compras e as vendas de mercadorias e 

possíveis regularizações. 

Os dados a analisar foram retirados das demonstrações de resultados e dos 

balanços finais de cada empresa e consistem nas seguintes variáveis: 

 Vendas (VND) - entrada de valor económico; 

 Inventários (INV) – todas as mercadorias não vendidas e que se encontram 

no estabelecimento para revenda, isto é, o stock da empresa; 

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (CMVMC) - saída 

de mercadorias do armazém.  

Este grupo de variáveis possibilita a formação de uma visão geral sobre a gestão 

de stocks das empresas. O intervalo de dados expõe valores dois anos antes e dois anos 

após a implementação da nova regulação. Neste período pretende-se analisar o efeito da 

alteração do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto no relato dos inventários. 

As subsecções seguintes destinam-se à análise das variáveis de cada empresa 

seguida da exposição e discussão das entrevistas levadas a cabo com os 
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gestores/proprietários das respetivas empresas. Quando oportuno recorre-se à transcrição 

de partes das respostas dadas pelos entrevistados.  

Além da análise das variáveis identificadas acima e das narrativas dos gestores 

sobre essas variáveis, um outro objetivo deste estudo é analisar os obstáculos ou 

constrangimentos criados por esta alteração legislativa. Assim, nas subsecções seguintes 

descreve-se adicionalmente as respostas dadas pelos entrevistados acerca desta temática. 

 

5.1.1 Empresa A 

 

Empresa sediada no Norte insere-se no setor automóvel e dedica-se à venda de 

automóveis e peças/materiais relacionados. 

Contrariamente às empresas analisadas subsequentemente, para esta empresa a 

recolha de dados compreendeu o período de 2010 a 2014, uma vez que os dados referentes 

a 2015 ainda não tinham sido apurados durante o tempo de estágio. Os dados apresentados 

representam os valores enviados pela empresa para a AT. 

A tabela seguinte apresenta os dados da empresa A relativamente às variáveis 

acima identificadas e definidas. 

Tabela 3: Empresa A 
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Fonte: Elaboração própria 

A empresa A tem vindo a declarar vendas decrescentes desde 2010. Destaca-se 

um pico em 2012 que corresponde a 1.080.181,52€ – valor de vendas mais baixo no 

intervalo de tempo em estudo.  

Muito similar ao trajeto das vendas é o trajeto dos CMVMC, decrescendo desde 

2010 e registando o seu pico negativo no mesmo ano com um valor correspondente a 

546.888,66€. 

Por último, a variável INV manteve valores praticamente constantes, durante todo 

o intervalo em análise. Os valores do INV requerem uma atenção especial uma vez que 

não foram registados picos no seu trajeto, apesar das variações das VND e CMVMC. 

Após a observação dos dados é difícil sugerir que a alteração do Decreto-Lei n.º 

198/2012, de 24 de agosto tenha causado algum impacto nos registos da empresa. 

A entrevista iniciou-se com perguntas destinadas a aferir a importância da 

realização dos inventários. A gestora da empresa A respondeu de forma clara e 

contundente que “os inventários representam um valor significativo para dar uma resposta 

clara aos clientes”. 

Considerando os dados da empresa, representados na tabela anterior, a gestora da 

empresa A foi questionada sobre os motivos da linearidade presente nos inventários que 

se mantiveram constantes no período em análise, independentemente das variações 

existentes nas demais variáveis com aquela estreitamente relacionada. A resposta foi a de 

que “a empresa A possui um histórico muito extenso com mais de 80 anos, o stock que 

está sempre linear, independentemente do volume de vendas, é constituído por duas 

partes. A primeira parte diz respeito ao stock muito antigo que se foi acumulando com o 

passar dos anos e cuja rotatividade é muitíssimo baixa. A segunda parte é devido a certos 

artigos que a empresa possui cujo custo unitário é de 30.000,00€, ou seja, basta possuir 

10 artigos desse produto que o nosso valor passa a ser muito elevado.” Embora exista 

coerência entre a linearidade sugerida pelos valores dos inventários com a existência de 

um significativo stock antigo, já a sua relação com a existência de itens com custo unitário 

elevado não é nada clara. 

Foi perguntado à gestora com que regularidade eram feitas as contagens físicas do 

inventário. A gestora respondeu que “as contagens físicas são realizadas de forma 

aleatória e esporadicamente podendo optar-se por dois métodos: (1) escolhe-se uma 

família de artigos ou uma prateleira e verifica-se se se encontra de acordo com o programa 
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informático; (2) retira-se uma lista do programa e verificam-se as prateleiras para ver se 

se encontra tudo em conformidade”. 

De seguida, foi questionada se a empresa possui um mínimo estabelecido para o 

stock em armazém. A gestora afirmou que para alguns artigos possui um mínimo 

estabelecido, nomeadamente para os produtos mais vendáveis enquanto determinados 

artigos não possuem mínimo de stock já que as transportadoras garantem os produtos ou 

no dia do pedido ou no dia seguinte. 

É também importante saber de que forma é feita a valorimetria dos seus 

inventários. Em relação a essa questão a entrevistada afirmou que o “sistema informático 

no final do ano calcula o inventário pelo custo médio”.  

A entidade teve conhecimento da alteração do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de 

agosto, pelo que é importante aferir que alterações ou dificuldades trouxe para a sua 

empresa a entrada em vigor do decreto-lei. 

A nível organizativo, segundo a entrevistada, não trouxe nenhuma vantagem que 

viesse beneficiar a forma organizativa de base já implementada pela entidade. “A empresa 

possui um cuidado extremo no controlo de stocks, por vários motivos, entre os quais o 

desaparecimento de peças do estabelecimento visto que a empresa tem muitos clientes e 

funcionários e porque tem a necessidade de manter sempre o stock atualizado para dar 

resposta aos clientes”. Mesmo assim a gestora responde que “apesar de não ter trazido 

nenhuma alteração à sua forma organizativa, o decreto-lei levantou uma aura de maior 

controlo e maior rigor por parte dos contabilistas que estavam constantemente a perguntar 

se estava tudo devidamente, correto”. 

A nível informático, apesar de ser uma empresa com mais de 80 anos, a entidade 

não teve nenhuma alteração ou dificuldade com a entrada em vigor do decreto-lei. 

Segundo a gestora “a empresa representa marcas que a obrigam a possuir programas 

informáticos de gestão adequada para as suas atividades”.  

Resumindo a entrevista, a empresa A não teve qualquer alteração proveniente da 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto dado que possui uma boa 

base organizativa e bons sistemas informáticos, suficientes para dar resposta à nova 

medida do governo. Por outro lado, a empresa possui uma linearidade nos inventários que 

é parcialmente causada pela acumulação de stock de anos passados. 
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5.1.2 Empresa B 

 

Trata-se de uma empresa com sede no norte do país e com mais de 60 anos de 

existência. Possui diversas lojas espalhadas pela sua localidade. A sua principal atividade 

é a revenda de material de construção e todo o tipo de acessórios necessários para as 

habitações. Os dados retirados representam o intervalo de 2012 a 2015, valores enviados 

pela empresa B à AT.  

A tabela seguinte apresenta os dados da empresa B: 

Tabela 4: Empresa B 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A empresa B durante o período de 2012 a 2015 declarou à AT valores crescentes 

das suas vendas. No ano de 2012 registou um valor de 834.855,76€ e em 2015 – 

1.151.039,87€. Apresentou uma evolução positiva de 316.184,20€ durante os quatro 

anos. 

As variáveis INV e CMVMC despertam um certo interesse devido aos seus 

trajetos serem quase que simétricos entre si.  

A variável INV regista uma evolução positiva no decorrer dos quatros anos. É 

possível destacar dois picos na evolução dos inventários que são importantes para a 
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análise. O primeiro pico é em 2013 (329.301,71€) e o segundo pico é em 2014 

(646.033,21€). De 2013 para 2014 a empresa B registou um aumento quase do dobro do 

seu inventário, mais especificamente um aumento de 316.732,14€. Este aumento 

verificou-se no ano em que ocorreu a mudança do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de 

agosto. 

Por outro lado, a variável CMVMC mostra uma simetria ao trajeto dos INV, onde 

a evolução dos CMVMC no intervalo de 2013-2014 apresenta um decréscimo acentuado. 

A variável exibe dois picos no seu trajeto que são similares aos picos do INV, uma vez 

que decorre na passagem do ano de 2013 para 2014 com valores de 661.807,12€ e 

517.854,22€, respetivamente, representando uma evolução negativa no valor de 

143.952,90€. A evolução negativa do CMVMC ocorre em simultâneo com a 

implementação do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. 

Da entrevista, pudemos recolher mais informação sobre os dados relacionados 

com os picos das variáveis INV e CMVMC, que coincide com a transição do ano de 2013 

a 2104. A empresa B possui uma elevada acumulação de produtos de muito baixa 

rotatividade, devido ao facto de se tratar de uma empresa com um histórico superior a 60 

anos. O aumento do INV deve-se também à má contabilização e gestão, que autorizou a 

introdução de bens invendáveis ou bens obsoletos no inventário final. Por último, a 

valorimetria dos produtos obsoletos (o custo desses artigos) manteve-se constante, não 

tendo sido atualizada à realidade e ao custo médio. 

De seguida, apresento os restantes dados da entrevista, nomeadamente as 

dificuldades e opiniões relativamente aos inventários. 

O gestor da empresa B assume firmemente que os inventários são de importância 

primordial, e realça que “dos inventários é que se retiram ilações importantes para a 

tomada de decisão”. 

Apesar da importância dada ao inventário, o gestor afirma que “a contagem física 

dos artigos é realizada anualmente sendo coincidente com a realização do inventário 

final”. 

Dando seguimento à entrevista questionou-se sobre a existência de um stock de 

segurança. O gestor declara que “existe um nível mínimo de stock, mas não de um modo 

eficaz, ou seja, atualmente o stock passa muito por ser controlado visualmente e 

manualmente – um método muito tradicional”.  

Além disso, adianta que “o nível mínimo é controlado por um método tradicional 

baseado em quantidades, não dizendo respeito a todos os artigos no geral, mas sim a um 
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nível pontual – sempre que possível cada produto é tratado caso a caso. Resumindo, por 

norma a empresa possui um nível mínimo de segurança que é baseado nas quantidades 

dos produtos existentes nas prateleiras. Contudo, existem produtos que são tratados como 

um caso excecional devido aos diversos fatores inerentes ao artigo, isto é: rotatividade do 

artigo, sazonalidade do produto, entre outros”. 

Como a realização do inventário final de uma empresa necessita da valorização 

do mesmo, a questão seguinte incidiu sobre a valorização do inventário da empresa B. O 

gestor afirma que “o stock por norma é inventariado pelo custo médio, mas como foi 

referido anteriormente, ocorrem erros contabilísticos relacionados com os produtos 

invendáveis e obsoletos”. 

O gestor afirma que “com a AT a fiscalizar a alteração do Decreto-Lei n.º 

198/2012, de 24 de agosto, o principal motivo do governo foi diminuir a fuga ao fisco” 

tendo conhecimento da sua entrada em vigor. 

Dando continuidade à entrevista o gestor foi questionado sobre as possíveis 

modificações e dificuldades organizativas e informáticas que a alteração do decreto-lei 

trouxe à empresa. Segundo a resposta do gestor “a nível organizativo trouxe alterações 

para a empresa, o próprio inventário passou a ser realizado com uma visão mais 

pormenorizada e mais cuidada do que o habitual, havendo um maior controlo na 

realização e faturação das vendas (dar a saída correta dos produtos). De um modo geral, 

todas as medidas organizativas foram alteradas para que se possa obter uma visão real do 

stock da empresa”. 

Relativamente aos sistemas informáticos, a empresa B já se encontrava equipada 

com programas informáticos adequados aos métodos implementados pelas novas 

medidas governamentais. Por essa razão, o gestor concluiu que não ocorreu nenhuma 

alteração ou dificuldade ao nível informático. 

Por último, o gerente da entidade B opinou relativamente à implementação da 

nova norma: “foi uma medida eficiente que veio ajudar na organização da empresa e que 

já devia ter sido implementada independentemente da alteração do decreto-lei dado que 

nos impulsionou a trabalhar de uma forma mais organizada e cuidada, no entanto, não 

tivemos conhecimento de nenhuma fiscalização por parte das finanças às empresas na 

minha região”. 

Em forma de síntese, a empresa B utilizou a medida governamental como uma 

ferramenta para alterar alguns métodos um pouco ortodoxos e antiquados, de forma a 

conseguir dar resposta às necessidades atuais. Por exemplo, a realização de um inventário 
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mais cuidado e com o custo médio associado. Outro aspeto a ter em conta é o aumento 

do INV, na passagem do ano de 2013 para 2014, devido à acumulação de material de anos 

anteriores, má gestão por partes dos responsáveis e má contabilização dos produtos 

obsoletos e invendáveis. 

 

5.1.3 Empresa C 

 

Empresa recém-criada com 6 anos de existência, fundada antes da implementação 

do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. Empresa sediada no norte do país, atua no 

setor da saúde e revende artigos para saúde e higiene. Esta empresa possui dois 

estabelecimentos, um portal eletrónico e um local físico. 

Os dados recolhidos pertencem ao intervalo de 2012 a 2015 e representam os 

valores do local físico e virtual, enviados à AT. A tabela seguinte apresenta os dados da 

empresa C. 

Tabela 5: Empresa C 

 
Fonte: Elaboração própria 

Como se trata de uma empresa recém-criada, as vendas retratam o seu crescimento 

não proporcional. Em 2012 e 2015 as VND apresentam valores de 2.421,18€ e 
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415.847,05€, respetivamente, o que comprova o crescimento muito acentuado inicial da 

empresa. 

A variável INV também demonstra um crescimento significativo no período sob 

análise. No ano de 2012 comunicou à AT valores de 940,80€ e em 2015 declara um 

inventário de 39.359,90€, o que representa um aumento de 38.419,10€ desde 2012 até 

2015. 

Por último, e não muito distinto dos crescimentos das outras, a variável CMVMC 

também apresenta uma evolução positiva significativa. Um aumento de 299.047,70€ 

proveniente da diferença dos valores entre 2015 e 2012 – 300.246,43€ e 1.198,73€, 

respetivamente. 

O aumento dos valores que se verifica na passagem do ano de 2013 para 2014 são 

necessários para a análise da relação com a implementação do decreto-lei. 

O gestor da empresa C começa a entrevista por identificar a realização dos 

inventários como um método importante para a empresa, dado que “a razão dos 

inventários permite-nos ter uma perceção clara de como está a funcionar o nosso negócio, 

os produtos que saem mais e os produtos que tem menos rotatividade”. Dada a opinião 

do gestor acerca da realização do inventário, ele refere “que o inventário foi realizado 

anualmente e devido à sua importância pretende realizá-lo trimestralmente. 

A questão seguinte, destinou-se a esclarecer se a empresa C possui alguma 

política/regra implementada de reposição de stock ou de stock mínimo. A resposta 

fornecida pelo encarregado da empresa é que “não tendo uma regra implementada por 

defeito, o nosso programa informático alerta-nos quando o produto está a terminar.” 

O gestor afirma ainda que “a empresa tenta ao máximo possuir no mínimo uma 

unidade por cada artigo sendo que para a loja online só trabalham com entregas ao 

domicílio para produtos que tenham mais de uma unidade em stock ”. 

Devido à funcionalidade do sistema informático da empresa C podemos concluir 

que esta possui uma política de reposição de stock que é controlada por 

unidade/quantidade e não pelo seu valor de custo.  

De seguida, a empresa foi questionada sobre a valorização do inventário. A 

resposta obtida pelo responsável foi a seguinte: “o nosso programa dá-nos informação 

sobre o custo médio… as quantidades encomendadas variam durante o ano e tentamos 

fazer uma pesquisa mais detalhada para perceber o impacto desse custo médio, 

efetivamente às vezes não é real”. O gestor complementa referindo que “por vezes na 
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última metade do ano compramos muito melhor do que no início do ano e então tentamos 

diluir o custo médio depois nas compras principais.” 

A empresa C foi interrogada acerca da alteração legislativa, afirmando que “foi o 

gabinete de contabilidade que nos deu conhecimento do novo Decreto-Lei n.º 198/2012, 

de 24 de agosto”. 

Na opinião do gestor esta nova medida governamental não teve nenhum efeito na 

dinâmica da empresa uma vez que, aquando da constituição da empresa, houve uma 

preocupação imediata com a informatização e criação de normas organizativas. Desta 

forma, o Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto veio comprovar que a implementação 

das normas organizativas, presentes num dossier e disponível aos funcionários, foi uma 

decisão importante tomada pelo gestor, antecipando a alteração do decreto-lei. Podemos 

dar como exemplo a realização cuidada das faturas e o controlo do stock através do 

sistema informático e da contagem física. A nível informático, a empresa não enfrentou 

nenhum obstáculo visto que já possuía sistemas e programas adequados para dar resposta 

às alterações governamentais. 

Resumindo a entrevista da empresa C, conclui-se que a alteração do Decreto-Lei 

n.º 198/2012, de 24 de agosto não provocou qualquer alteração. O aumento muito 

significativo das vendas na passagem de 2014 para 2015 deve-se, de acordo com o gestor, 

ao efeito de estratégias de inovação e publicidade relacionadas com a criação de portal 

eletrónico. 

5.1.4 Empresa D 

 

Empresa retalhista, com dois estabelecimentos físicos e sediados no norte do país, 

atua na área do comércio de calçado.  

Todos os dados recolhidos refletem o intervalo de 2012 a 2015 e constam do envio 

de informações à AT no final de cada ano. A tabela seguinte mostra os dados da empresa 

D: 
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Tabela 6: Empresa D 

 
Fonte: Elaboração própria 

A variável VND exibe um crescimento, durante o período em análise, de 

269.291,55€. 

A variável INV demonstra um trajeto inverso relativamente às VND, ou seja, tem 

uma evolução negativa no decorrer dos quatros anos, registando-se uma queda no stock 

de 67.671,52€. A queda do inventário deu-se em 2014, coincidente com o ano da 

implementação da medida governamental. 

Por último, a variável CMVMC apresenta, à semelhança das vendas, um aumento, 

registando-se valores de 161.195,14€ em 2012 e 365.733,91€ em 2015. 

Nesta empresa, não foi possível a realização de uma entrevista dado que não houve 

conciliação de datas e tempo disponível para a realização da mesma deixando em aberto 

diversas questões relevantes para o estudo, nomeadamente se a queda dos valores do 

inventário no ano 2014 está relacionada com a alteração do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 

24 de agosto. 
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5.2 Discussão dos resultados 

 

Expostos e analisados os dados na secção anterior cabe a esta secção a discussão 

dos resultados, tendo em conta os objetivos de investigação do estudo. Este estudo tem 

como objetivos a análise e comparação dos dados históricos de quatro empresas 

retalhistas e a descrição das dificuldades encontradas pelas mesmas aquando da 

implementação do decreto-lei. A análise dos dados contabilísticos históricos foi realizada 

porque se espera que a ação governamental descrita anteriormente tenha tido efeito nas 

empresas selecionadas ao nível dos inventários. Segundo Castro (2014:3) uma “crescente 

fiscalidade parece “promover” o trabalho paralelo, a ocultação de receitas, (…) 

trazendo uma superior pressão sobre a economia legal”. 

Como referido na revisão de literatura, a manipulação de ganhos pode ser 

perpetrada por via da manipulação dos inventários (v.g. Dooley, 2002; Ahmad et al, nd). 

Assim relativamente às empresas sob estudo podem ocorrer três situações: inventários 

sobrevalorizados, inventários subvalorizados e inventários corretamente valorizados. A 

forma de levar a cabo a sobrevalorização dos inventários (via manipulação ou fraude) são 

descritas por Dooley (2002). Quanto à subvalorização dos inventários a forma de que se 

reveste a manipulação é simétrica. 

Atualmente, e num mundo dominado pela evolução tecnológica, o suporte 

informático empresarial é uma ferramenta indispensável para uma gestão bem-sucedida. 

O governo português levou a efeito uma alteração legislativa - alteração do Decreto-Lei 

n.º 198/2012, de 24 de agosto – que lança mão das tecnologias com o objetivo de combater 

ou atenuar esquemas fraudulentos e evasão fiscal levados a cabo pelas empresas por via 

da manipulação dos inventários. 

O estágio curricular realizado permitiu-me abordar determinadas empresas 

retalhistas e estudar o efeito da alteração do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.  

Concretizada a recolha e análise dos dados das quatro empresas, procura-se 

classificar para cada uma a tipologia de inventários de acordo com o descrito 

anteriormente. A análise realizada tem como suporte teórico os contributos de Dooley 

(2002) e Ahmad et al (n.d.) (ver subseção 2.4). 

A empresa A apresenta um inventário linear (nenhuma variação relevante ao 

longo do período em analise). Se se analisar a variável INV juntamente com as variáveis 

VND e CMVMC, repara-se que estas sofrem variações no decorrer da análise pelo que 
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era previsível que a variável INV fosse também afetada. Segundo Dooley (2002) a 

sobrestimação de inventários pode ser concretizada através da atribuição de valor a 

inventários que podem ser considerados obsoletos ou de baixa rotação. De a cordo com o 

mesmo autor, associada a esta prática está a subestimação das imparidades em inventários 

com estas caraterísticas. A entrevista e análise dos dados sugerem que a empresa A se 

enquadra na tipologia de inventários sobrevalorizados pois como refere a gestora da 

empresa constam dos inventários stocks de anos anteriores e de bens que possuem muito 

baixa rotatividade. Pela análise gráfica esta situação não parece ter sofrido alteração com 

a entrega em vigor da nova legislação sobre inventários.  

Relativamente à empresa C, visto que é uma empresa em crescimento, esperava-

se que na passagem do ano de 2013 para 2014 os seus valores do INV aumentassem, 

independentemente da implementação do decreto-lei. Com a informação complementar 

da entrevista o gestor conclui que “como é o nosso caso, estamos habituados desde o 

início a respeitar as regras impostas pelo governo por isso, a alteração de decreto-lei foi 

apenas mais uma medida que, por coincidência, já estava a ser respeitada antes da sua 

implementação”. A análise dos dados e entrevista apontam para o enquadramento desta 

empresa na tipologia de inventários corretamente valorizados. 

Relativamente à empresa B, analisando apenas a variável INV repara-se que no 

ano de 2013, a empresa declarou um INV avaliado em 329.301,71€ e em 2012 um INV 

de 285.549,30€. Esta variação de 13% pode representar um crescimento para a empresa 

equiparando-se ao crescimento das VND até 2013. No ano em que se prevê que o 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto produza efeitos (2014) verifica-se um 

crescimento do valor dos inventários, que se fixa em 646.033,21€, que corresponde a uma 

variação positiva de cerca de 50% relativamente ao ano anterior. Este aumento deve-se, 

de acordo com o gestor da empresa, à declaração de todo o inventário existente em stock 

(inclusivamente produtos invendáveis e obsoletos). Em 2015, a empresa B voltou a 

aumentar o seu valor de INV, sendo que desta vez a variação é muito similar à variação 

de valores de 2012 para 2013. O aumento acentuado em 2014 pode sugerir que a 

introdução do decreto-lei pôs em evidência que os inventários antes de 2014 estavam 

subvalorizados, contudo a afirmação do gestor quanto à inclusão de bens obsoletos sugere 

sobrevalorização dos mesmos a partir desse ano (v.g. Dooley, 2002). 

Por último a empresa D é provável inserir-se num cenário de INV sobrevalorizado 

uma vez que em 2013 e em 2014 apresenta um INV de 166.803,91€ e de 131.878,06€, 

respetivamente, representando uma diminuição de 26% que coincide com o ano da 
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implementação do decreto-lei. A queda do stock pode estar associada a uma 

sobrevalorização de INV de anos anteriores e com a implementação da nova regulação é 

possível que a empresa tenha diminuído o seu INV de forma a corrigir tal situação. 

Conforme a Tabela 6, em 2015, a variável INV volta a diminuir sustentando a hipótese 

da correção da sobrevalorização dos produtos. Contudo, e dado que não foi possível a 

realização da entrevista com o gestor da empresa, não se procedeu ao cruzamento de 

informação. 

 

 O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto no OE de 2015 enuncia:  

 

“Em face da importância de concretização da presente medida e como forma de apoiar 

os contribuintes, será disponibilizada, gratuitamente, uma aplicação informática destinada a 

extrair dos ficheiros SAF-T (PT) das empresas os elementos relevantes das faturas a serem 

enviadas à AT, bem como os meios necessários para permitir a submissão direta dos dados das 

faturas através do Portal das Finanças. Com efeito, a disponibilização desta aplicação destina-

se a garantir um princípio estruturante de todo o sistema, que é o da gratuidade, evitando assim 

que os sujeitos passivos e os consumidores finais sejam onerados com custos adicionais 

decorrentes da aplicação desta medida”  

 

 Consoante a citação referida esperava-se que as empresas enfrentassem 

dificuldades relacionadas com os seus sistemas informáticos para dar resposta à nova 

norma. Utilizaram-se as entrevistas com a finalidade de confrontar o possível cenário de 

obstáculos. De forma geral, os três gestores afirmaram que as empresas possuíam 

sistemas informáticos adequados para dar cumprimento ao decreto-lei implementado pelo 

governo. 

 Relativamente às dificuldades organizativas, a empresa A não sofreu qualquer 

alteração de base, no entanto, utilizou o mediatismo do decreto-lei para incentivar os 

funcionários a realizarem o seu trabalho de forma mais cuidada e rigorosa. Na empresa 

B, a implementação do decreto-lei promoveu uma atualização dos seus métodos 

organizativos uma vez que usava métodos um pouco ortodoxos em consequência do 

número de anos que a empresa tem. Por último, a empresa C, à semelhança da empresa 

A, não teve qualquer dificuldade de âmbito organizativo visto que a empresa possui um 

dossier organizativo disponível aos funcionários desde a sua fundação. 
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  A importância do inventário foi outro tema discutido nas entrevistas. Apesar de 

não ser um objetivo primordial deste estudo, foi necessário identificar e discutir qual a 

posição dos gestores no que diz respeito à sua realização. 

 Na empresa A, a gestora refere-se à gestão de inventários como “uma atividade 

com um alto valor significativo” que exerce um papel determinante para “dar uma 

resposta clara aos clientes” e que é de “elevada importância na manutenção de um stock 

organizado”. O responsável pela empresa B identifica os inventários e sua gestão como 

uma “tarefa de importância primordial”, que tem o objetivo de “retirar ilações 

importantes”. Por último, o gerente da empresa C assegura que a importância do 

inventário é refletida “no funcionamento da empresa, por meio das conclusões sobre a 

rotatividade dos produtos”. No entanto, e apesar de toda a importância que os 

gestores/proprietários admitem ter sobre os inventários, a realização do mesmo é efetuada 

apenas uma vez por ano devido à existência de muitos produtos. A este propósito Ahmad 

et al (nd) sugere que a implementação de sistemas de inventário permanente inibem a 

manipulação de resultados através de inventários. 
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Capítulo 6 - Conclusão 

6.1 Conclusões 

 

O OE de 2015 introduziu a obrigatoriedade das pessoas singulares ou coletivas 

com sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português que 

disponham de contabilidade organizada comunicarem os inventários finais até ao final do 

mês de janeiro do ano seguinte. Com efeito, a primeira comunicação surgiu em janeiro 

de 2015 relativamente ao período de 2014.  

Na sequência desta alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 

desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de comparar os inventários enviados 

antes e após a alteração legislativa. Além disso, o estudo pretendeu identificar 

dificuldades/obstáculos à implementação da nova regulamentação. Por último, o presente 

relatório teve como objetivo a realização de um estágio curricular numa instituição de 

contabilidade com o propósito de dar resposta ao Artigo 9º do Regulamento de Inscrição, 

Estágio e Exame Profissionais da OCC para o acesso à OCC. 

Foram selecionadas quatro empresas retalhistas das quais se retiraram as variáveis 

INV, VND e CMVMC dos respetivos relatórios financeiros para uma análise histórica da 

gestão de stocks realizada pelos gestores. Devido à insuficiência de dados, foi necessária 

a realização de entrevistas semiestruturadas com a finalidade de se complementar a 

análise e de se proceder à triangulação de dados. As entrevistas foram realizadas apenas 

a três gestores das empresas sob análise. 

O projeto alcançou os objetivos inicialmente propostos, de onde se conclui que: 

(a) relativamente à empresa B foi possível identificar uma variação positiva acentuada 

nos inventários no ano em relação ao qual o decreto-lei começou a produzir efeitos; (b) 

nas empresas A, C e D não foi possível estabelecer uma relação entre a entrada em vigor 

das alterações legislativas e o relato dos inventários; (c) nas empresas A e B existe alguma 

evidência da existência de inventários sobrevalorizados, sendo que na primeira essa 

sobrevalorização verifica-se ao longo de todo o período analisado e na segunda apenas 

após a implementação das alterações ao Decreto-Lei n.º 198/2012; (d) a entidade B 

manifestou obstáculos/dificuldades organizativas e opostamente as empresas A e C não 

apresentaram nenhuma dificuldade; (c) as três empresas não mostraram insuficiências a 

nível informático decorrentes da implementação das alterações legislativas.  
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Jones (2011) e Mulford e Comiskey (2002) referem que a flexibilidade na 

regulação pode ser uma causa da prática de contabilidade criativa. Com esta medida 

legislativa pretendeu-se combater a fraude e manipulação dos inventários contudo a 

flexibilidade do normativo contabilístico ainda permite a manipulação de inventários. 

Nos casos analisados identificaram-se empresas que, pese embora a alteração legislativa, 

continuam a sobrestimar inventários (nomeadamente obsoletos e de baixa rotatividade e 

por via da subvalorização de imapridades).  

De seguida apresentam-se as limitações do estudo bem como sugestões para 

futuras investigações. 

 

6.2 Limitações do estudo e sugestões para futuras investigações 

 

A principal limitação do estudo foi a escolha de um tema delicado, que envolve 

questões concretas de transparência e manipulação com consequências fiscais. As 

empresas analisadas são regionais e usualmente não partilham as suas informações 

financeiras ao público para análise.  

Outra limitação foi o tamanho da amostra, já que a utilização de quatro empresas 

impossibilita outro tratamento estatístico e a generalização de conclusões. 

A impossibilidade de agendar uma entrevista com um dos gestores das empresas 

selecionadas constitui uma limitação ao estudo visto que não foi possível explorar mais 

extensamente os dados contabilísticos recolhidos impossibilitando a triangulação de 

informação. 

A última limitação consiste na possibilidade das entidades efetuarem as suas 

compras e vendas sem os documentos comprovativos. Este cenário tem influências na 

realização do inventário final. Contudo, esta hipótese não foi tida em conta uma vez que 

o estudo se focou na análise do relato financeiro coincidente com a informação declarada 

à AT. 

 

Como sugestão para investigação futura seria interessante a seleção de um maior 

número de empresas ativas e com um histórico elevado para estudar a trajetória das suas 

variáveis INV ao longo dos anos e proceder-se à análise da valorização dos produtos de 

baixa rotatividade e obsoletos. 
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Legislação 

 

CIRC – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

CIRS – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

CIVA – Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Decreto – Lei nº 198/2012 de 24 de agosto 

Artigo 232º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

  



84 

 

  



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

Entrevista 

Protótipo das questões utilizadas nas entrevistas semiestruturadas aos 

gestores/proprietários das empresas analisadas: 

 

Introdução 

Bom dia/Boa tarde, venho por este meio realizar uma entrevista no âmbito do meu 

relatório de estágio para a obtenção do grau de mestre pela Universidade do Minho. Toda 

a informação recolhida nesta entrevista será utilizada apenas para fins académicos 

garantindo-se confidencialidade e anonimato. 

 

Questões:  

1) Em todo o seu método organizacional da empresa, qual a importância atribuída 

à realização dos inventários? (Reposição de stocks, informação para 

contabilidade). 

2) Com que frequência são feitas as contagens físicas? (mensalmente, 

trimestralmente ou anualmente). 

3) Qual a prática/política de reposição de stocks? Tem estabelecido algum nível 

de segurança? (valor mínimo em stock). 

 . Se sim, qual o nível mínimo? É um nível mínimo controlado pela 

quantidade em stock independentemente do seu valor? Ou é um nível 

mínimo controlado pela valorização do stock? 

4) A valorização do inventário é realizado através qual método? (custo médio, 

custo da última compra ou outro método). 

5) A informação resultante da contagem física de final de ano, é que consta no 

balanço de contabilístico? Tem sido assim ao longo dos últimos anos? 

 

Falando agora um pouco sobre o Governo Português e sobre a AT, organismo 

através do qual o Governo Português atua para controlar e fiscalizar as empresas e as 

pessoas Singulares em matérias fiscais. 

Em 2015, entrou em vigor a alteração do Decreto – Lei nº 198/2012 que veio 

obrigar as empresas a comunicar informaticamente os seus inventários. 

 

6) Teve conhecimento da entrada em vigor deste Decreto-Lei? Sabe o verdadeiro 

motivo da implementação deste decreto? 
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7) A implementação do decreto-lei trouxe alterações/dificuldades organizativas 

para a sua empresa? (alteração do seu método/funcionamento de trabalho). 

 Se sim, nomeie quais as alterações. 

  

8) Relativamente aos sistemas informáticos trouxe alterações/dificuldades para a 

empresa?  

 Se sim, nomeie as implicações informáticas. 

   

9) Caso não tenha tido conhecimento da entrada em vigor, qual foi o 

procedimento executado para respeitar o decreto-lei? Teve ajuda do seu 

contabilista? 

   

 

10) A contagem físicas de final de ano realizadas após o decreto-lei são as que 

constam no reporte enviado as finanças? 

 

11) Verificou alguma alteração no imposto de 2014 pago em 2015? 

 

 

12) Achou eficiente a implementação deste método de controlo por parte do 

Governo? 

 

Questões específicas destinadas as empresas: 

• Empresa A 

1. Qual o motivo da linearidade do INV, verificando-se uma variação nas VND 

e CMVMC? 

2. A valorização dos INV ronda sempre os mesmos valores, é possível afirmar 

que esse intervalo de valores representa o valor de segurança de INV? 

 

• Empresa B 

1. Qual o motivo do aumento do INV na passagem do ano 2013 para 2014? 

2. Como explica a evolução do INV relacionado com a evolução das VND, no 

intervalo de 2013-2014? 
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• Empresa C 

3. Como explica o aumento explosivo dos valores na passagem do ano 2013 para 

2014? 
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