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NEW PUBLIC MANAGEMENT: O CASO PARTICULAR DAS ADMINISTRAÇÕES

FISCAIS

Resumo

O presente estudo visa analisar a eficiência das administrações fiscais no contexto da

nova  teoria  do  New  Public  Managment.  As  novas  formas  de  governação  da

administração pública em geral, e da administração fiscal em particular, com base nas

regras do setor privado, aliadas aos novos desenvolvimentos tecnológicos e digitais,

transversais a todos os setores da economia, influenciam a eficiência dos serviços

públicos.  Para  o  efeito,  recorremos  a  uma  metodologia  descritiva  e  comparativa,

suportada em indicadores que permitem medir a eficiência no processo gestão dos

impostos, por parte das administrações fiscais.
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Introdução

A New Public Managment (NPM) também muitas vezes designada por avaliação da

performance ou do desempenho, é uma nova cultura de gestão que enfatiza a eficácia

e a responsabilidade dos serviços públicos. Os defensores desta corrente assumem

que  a  adoção  de  ferramentas  de  gestão  que  predominam  no  setor  privado  pode

reduzir  o  desperdício  de  gastos  do  setor  público  (P.  S.  Gomes,  Fernandes,  &

Carvalho, 2015).

As novas diretrizes da NPM introduziram no setor público princípios e instrumentos

normalmente utilizados na gestão privada com o objetivo de melhorar a eficiência, a

eficácia  e  a  estabilidade  financeira  do  Estado  (Calogero,  2010).  Na  realidade,  os

principais fatores a ter em conta na determinação da capacidade de um país gerar

receita fiscal adequada são a competência e eficiência da administração fiscal  (Bird,

2015). Assim, o estudo do NPM e do caso particular das administrações fiscais é tema

que reveste particular relevância.

O tema é relevante por vários motivos. Em primeiro lugar, na economia atual existe

uma  alteração  do  paradigma  da  gestão  pública,  assente  em  novas  formas  de

governação,  influenciadas pelo  setor  privado e alicerçadas pelos desenvolvimentos

tecnológicos e digitais. O objetivo é melhorar a eficiência dos serviços públicos. Em

segundo lugar, porque, na maioria dos países mais desenvolvidos, mais de 70% das

receitas públicas que financiam o setor público provêm dos impostos (OCDE, 2017).

Na atualidade,  o surgimento de novas tecnologias,  o aumento da digitalização e o

enorme  fluxo  de  informações  origina  grandes  e  rápidas  mudanças  em  toda  a

economia. A administração pública em geral, e a administração fiscal em particular,

necessitam de se adaptar a estas mudanças e a esta “transformação digital”  (OECD,

2017). 

Uma cobrança  de impostos  eficiente  significa  não só receita  fiscal  elevada,  como

também custos administrativos e de cumprimento reduzidos. É aqui que se insere o

paradigma do  New Public  Management.  Assunto  pertinente  e atual  que começa a

ganhar força e a ser alvo de muitos estudos internacionais, apoiados pelos esforços da

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (Bird, 2015). 

Assim,  o presente estudo está  estruturado em três partes.  Na primeira parte será

apresentada e descrita a gestão dos serviços públicos de acordo com a nova teoria da

nova gestão pública, a New Public Management. De seguida, apresenta-se uma visão

sobre como as administrações fiscais se adaptam às constantes alterações do meio
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que as rodeia, promovidas pelos avanços tecnológicos, novos modelos de negócio,

onde  os  serviços  e  as  transações  ocorrem em tempo real.  Na  terceira  parte  são

apresentados e discutidos  alguns indicadores  e possíveis  modelos  a ter  em conta

aquando a medição da eficiência  de qualquer  sistema fiscal  e  das administrações

fiscais em particular.

1. A gestão do setor público e a New Public Management

A teoria da gestão pública contemporânea é amplamente baseada no paradigma da

New Public Management (NMP). A origem desta teoria surgiu como uma resposta a

três críticas à premissa tradicional da administração pública. A primeira é a dicotomia

entre políticos e administração, por sua vez, a segunda resulta de uma nova forma de

gerir os recursos humanos públicos (funcionários públicos) e, por último, a terceira,

que caracterizava a administração pública como ineficiente e ineficaz na alocação de

recursos públicos (Osborne, Radnor, & Nasi, 2012).

As intenções do modelo NPM são mudar as estruturas de gestão, os processos e as

práticas  no  setor  público,  com  o  objetivo  de  melhorar  a  eficiência  e  tornar  as

organizações mais responsáveis  (P.  S.  Gomes et  al.,  2015). A NPM defende uma

estrutura  mais  orientada  para  o  mercado  e  gestão  dos  serviços  públicos  não

procurando apenas ajustar o papel dos cidadãos e dos administradores públicos, mas

reformulá-los completamente (Osborne et al., 2012). 

Os  elementos-chave  desta  teoria  incluem  uma  abordagem  de  gestão,  contrária  à

abordagem administrativa  da prestação  de serviços  públicos,  a  desagregação  dos

serviços  em  unidades  de  produção  e  consequente  foco  nos  custos  unitários,  a

preocupação  com  a  avaliação  de  desempenho  e  controlo  de  produção  e  a

reformulação dos cidadãos como “clientes” do serviço público. 

Ao longo dos últimos anos, a organização das funções das entidades que compõem o

setor  público  sofreu  mudanças  consideráveis.  A  introdução  do  controlo  e  da

contabilidade  de  gestão  no  sector  público  e  a  preocupação  com  a  medição  da

performance,  como  consequência  das  iniciativas  da  NPM,  estão  na  base  das

principais mudanças ocorridas, nos últimos anos, no sistema de contabilidade pública

em geral (Jorge, Baptista, & Fernandes, 2007).

A administração tributária (AT) acompanhou esta tendência reformista da NPM, e criou

órgãos  quase  autónomos  para  alcançar  determinados  objetivos  em  termos  de

arrecadação,  prestação  de  serviços  e  autofinanciamento  (Villar  Rubio,  Barrilao
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González, & Delgado Alaminos, 2017). A perceção generalizada e crescente de que

há nepotismo e má gestão dos dinheiros públicos  tem erradicado a confiança dos

cidadãos nas instituições e nos agentes públicos. Consequentemente, a transparência

e a prestação de contas têm-se tornado aspetos essenciais para uma gestão pública

competente  e  rigorosa.  Subjacente  a  este  desenvolvimento  está  o  conceito  de

medição  da  performance,  onde  as  partes  interessadas  empregam  as  medidas  de

desempenho  na  prestação  de  contas,  avaliação  e  controlo,  complementadas  com

esquemas de incentivo para a eficiência (Jorge, Sá, & Lourenço, 2012; Serra, 2005). 

Com o paradigma da NPM defende-se a introdução de instrumentos de gestão privada

no setor público,  a flexibilização das estruturas,  a descentralização do poder  e da

autonomia, a orientação para o cliente, a gestão por objetivos, a racionalização dos

recursos,  a  medida  do  desempenho  orientada  para  os  outputs e  outcomes e  o

conceito do value for Money. Como já referido, outro marco da NPM é a centralidade

do cidadão/cliente. Em relação aos cidadãos, os gestores públicos devem descobrir

quais  são as  suas  necessidades  e  a  forma de  avaliar  a  sua satisfação.  Além do

governo e dos cidadãos como utilizadores dos serviços públicos, os gestores públicos

encaram  outros  stakeholders,  incluindo  os  seus  funcionários.  A  medição  do

desempenho deve ter sempre em mente presente todas as partes interessadas e ser

sensível aos seus objetivos e  interesses  (P. Gomes, Carvalho, & Fernandes, 2009;

Serra, 2005). 

Neste contexto,  é interessante verificar  a adoção de estratégias  de marketing,  por

parte dos serviços públicos, nomeadamente através de estratégias de comunicação

com os utilizadores dos serviços e o seu envolvimento no processo de coprodução do

serviço  e  na  avaliação  da  experiência  e  eficácia,  com  o  objetivo  de  melhorar  a

prestação de serviços públicos, assim como ser um veículo para estimular a mudança

de comportamento por parte dos cidadãos (Osborne et al., 2012).

Porém,  apesar  dos  benefícios  aparentes  em  adotar  medidas  de  gestão  do  setor

privado  para  o  setor  público,  há  autores  que  defendem  que  o  setor  público  tem

determinadas particularidades que devem ser tidas em consideração pela gestão, não

podendo ser comparado de forma grosseira com o setor privado, pois a maioria dos

“produtos  públicos”  não  são  produtos  em  concreto,  mas  sim  “serviços  públicos”.

Portanto,  uma  teoria  de  gestão  pública  adequada  deve  compreender  os  serviços

públicos como serviços, e os desafios ao nível da gestão que isso implica (Osborne et

al., 2012). 
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Para  o  caso  particular  das  Administrações  Tributárias,  a  OCDE  sublinha  que

modernizar  a AT vai  muito  além de facilitar  a introdução de  novas tecnologias  ou

métodos,  requer  também e  em simultâneo  que  as  administrações  identifiquem  os

recursos humanos de que precisam para o sucesso. (OECD, 2017) Se é verdade que

o desafio de acompanhar as mudanças tecnológicas e o seu impacto no negócio é

importante,  não é menos verdade que o maior desafio que as administrações fiscais

enfrentam é a reforma da sua cultura organizacional. Em suma podemos concluir que,

para alcançar os objetivos estratégicos das entidades públicas, é necessário avaliar

dois  fatores,  os  recursos  humanos  e  as  novas  tecnologias  de  informação  e

comunicação (TIC) necessários para alcançar metas e indicadores de desempenho

estratégicos, assim como a sua interação (Pētersone & Ketners, 2017). 

Assim, na secção seguinte propomo-nos abordar a influência das TIC na análise da

performance do setor público, em particular nas administrações fiscais.

 

2. O  recurso  às  novas  tecnologias  para  melhorar  a  eficiência  da

performance da administração fiscal

O sector público, essencialmente após o paradigma da NPM, tem sofrido pressões no

sentido de reduzir os custos, e, simultaneamente, aumentar a qualidade dos serviços

prestados  (Jorge et al., 2007).  Um dos grandes objetivos das administrações fiscais

mais  desenvolvidas  é  aumentar  a  eficiência  e  a  eficácia  na  utilização  dos  seus

recursos humanos e  tecnológicos,  por  forma a  conseguir  atingir  os  seus objetivos

financeiros de forma também eficiente. Apesar da inerente complexidade dos sistemas

fiscais  atuais,  as  administrações  tributárias  procuram  medidas  para  simplificar

procedimentos  administrativos,  melhorar  e  desenvolver  a  qualidade  dos  serviços

prestados,  e  automatizar  procedimentos  de  trabalho  internos  de  forma  a  reduzir

significativamente a carga de trabalho manual (Pētersone & Ketners, 2017).

Estas tendências provocaram um grande interesse na avaliação da performance da

administração pública, em grande parte motivada pela ideia de que as ferramentas de

TIC podem aumentar  a  transparência  e  contribuir  para  a  criação  de valor  público

(Cruz, Tavares, Marques, Jorge, & Sousa, 2016).

O estudo da eficiência  no setor  público  trata-se de um tema controverso,  dada  a

dificuldade de mensuração e a multiplicidade e heterogeneidade de setores: justiça,

saúde,  segurança  social,  educação,  administração  fiscal,  entre  outros.  Porém,  a

análise  da  eficiência  da  administração  fiscal,  apesar  da  dificuldade  apresentada,
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mostra-se necessária  para reforçar  um sentimento de compromisso fiscal  entre os

cidadãos. 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TC) alteraram o

paradigma e as regras dos negócios, modificando profundamente as cadeias de valor

e  dando origem a novos conceitos  de negócio.  A  introdução  das  TIC provocou  o

desmantelamento  dos  modelos  de  negócio  existentes,  promoveu  a  alteração  das

estruturas do mercado e, simultaneamente, criou mercados e negócios inteiramente

novos. Nos dias de hoje, as tecnologias de informação e comunicação desempenham

um  papel  muito  importante  na  administração  pública,  dado  que  o  aumento  das

tecnologias  de  informação  e  comunicação  e  a  diminuição  do  trabalho  manual  na

administração pública  garantem uma melhoria nos indicadores de eficiência  (Pang,

Tafti, & Krishnan, 2013). 

Tendo em conta a quantidade crescente de dados a serem acumulados e processados

pelas administrações fiscais, o papel das TIC nos processos da administração fiscal é

cada vez mais importante. As administrações fiscais,  assim como quaisquer outras

entidades  do  setor  público,  cujas  operações  são  em  grande  parte  baseadas  em

trabalho intelectual e manual,  absorvem um elevado número de recursos humanos,

pelo  que  a  substituição  do  trabalho  manual  por  TIC  pode  levar  à  melhoria  do

desempenho de toda a organização (Pētersone & Ketners, 2017). 

Até  há  bem  pouco  tempo,  as  administrações  fiscais  preocupavam-se  apenas  em

guardar  os dados que recolhiam das declarações  e formulários  preenchidos  pelos

contribuintes,  porém o paradigma está a mudar e o foco agora está em verificar a

forma mais eficaz de utilizar esses dados/informações. Na realidade, o tratamento dos

dados  que  muitas  administrações  fiscais  estão  a  adotar  são  muito  idênticos  aos

formatos  adotados  pelos  grandes  prestadores  de  serviços  no  setor  privado  ou

comercial (OECD, 2017). 

A literatura documenta uma relação positiva entre os gastos com TIC e a eficiência de

custos, quer no setor privado, quer no setor púbico. Pang, Tafti,  e Krishnan (2013)

realizaram um estudo  onde  investigaram o  impacto  dos investimentos  em TIC na

eficiência dos governos estaduais americanos e observaram que mais gastos com TIC

estão associados a uma maior eficiência de custos nos diferentes estados americanos

analisados. Concluíram que existe uma relação positiva entre os gastos com TIC e

eficiência  de  custos  e  indicam  que,  em  média,  mantendo  tudo  o  resto  igual,  um

aumento de US $ 1 no investimento em TI  per capita está associado a ganhos de

eficiência de US $ 1,13 (Pang et al., 2013). 
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Segundo os mesmos autores, o investimento em TI nas organizações governamentais

pode levar a melhorias na eficiência de custos através de duas formas. Em primeiro

lugar, as TIC podem automatizar operações manuais, baseadas em papel e propensas

a  erros,  transformando-as  em  operações  rápidas  e  confiáveis,  aumentando  a

produtividade  dos  processos  administrativos.  Em  segundo  lugar,  os  processos

automatizados  e  digitalizados  ajudam  a  administração  pública  a  aumentar  a

transparência e a prestação de contas, o que, por sua vez, melhora a eficiência de

custos ao restringir  gastos excessivos  das entidades  do setor  público.  A teoria da

burocracia da literatura das ciências políticas sustenta que um dos principais objetivos

dos funcionários da administração pública é maximizar  o volume dos gastos,  pois,

regra geral, não sentem esses gastos públicos como deles. Enraizada no modelo de

agente/principal, a teoria argumenta que, na ausência de controlos adequados sobre

as  despesas  e  mecanismos  de  prestação  de  contas  por  legisladores  e  cidadãos

(principais),  os  funcionários  do  setor  público  (agentes)  gastariam  recursos  da

administração pública (receitas fiscais) menos eficientemente do que na presença de

tais controlos, prejudicando a eficiência de custos. Por exemplo, uma entidade pública

pode  reter  um  número  mais  elevado  de  funcionários  do  que  o  necessário,  ou

selecionar fornecedores que fornecem bens e serviços mais caros do que outros, mas

com  os  quais  têm  determinados  interesses  especiais.1 A  automatização  e  a

digitalização  dos  processos  permitem  que  os  cidadãos  monitorizem  os  gastos  do

governo, tornando a tomada de decisões mais eficiente (Pang et al., 2013).

O crescimento exponencial na utilização dispositivos tecnológicos e a digitalização da

informação conduziu, então, muitas administrações fiscais a desenvolver um conjunto

de novas aplicações para apoiar o cumprimento das obrigações fiscais. Para avaliar a

poupança de recursos devido à substituição de processos de trabalho executados

manualmente por TIC na administração fiscal, é necessário uma análise de todas as

atividades inerentes ao processo de cumprimento. A experiência internacional mostra

que o desempenho do processo de avaliação (identificação de processos de trabalho,

registo  de  tempos  necessários  para  cada  tarefa,  eliminação  de  atividades

desnecessárias) auxilia as administrações fiscais na otimização do trabalho, melhora a

eficiência nas operações e na utilização dos recursos (Pētersone & Ketners, 2017).

Na seção seguinte são apresentados alguns estudos que analisam os indicadores e

possíveis  modelos  a  ter  em  conta  aquando  a  medição  da  eficiência  de  qualquer

administração fiscal.

1 Trata-se de uma das críticas da New Public Management, o facto de os funcionários públicos colocarem
os seus interesses acima dos interesses dos cidadãos.
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3. A medição da  performance  da  Administração Fiscal:  análise  de

alguns indicadores

De  acordo  com  o  paradigma  da  NPM,  tal  como  acontece  no  setor  privado,  os

decisores políticos em geral,  e os decisores de política fiscal em particular,  devem

possuir um profundo conhecimento do impacto das suas decisões fiscais,  quer em

termos de custos administrativos que a administração tributária poderá vir a ter, quer

sobre  os  encargos  que  essas  alterações  legislativas  terão  para  os  contribuintes

(Evans, 2003; Lopes, 2012). 

Na  verdade,  um sistema tributário  não  deve  ser  analisado  apenas  em termos  de

estrutura  tributária  ou de quantificação de fatos tributáveis,  mas também deve ser

abordado  sob  a  perspetiva  da  eficiência  e  eficácia  da  administração  tributária

encarregada de vigiá-la. A tendência de compensar o défice por via do aumento da

pressão  fiscal  pode  ser  substituída  por  um  controlo  mais  rigoroso  da  gestão  do

sistema tributário, aumentando e sua eficiência e reduzindo a incidência de fraudes

(Villar Rubio et al., 2017).

Como sublinhado  por  Lopes  (2012),  já  no  século  XVIII,  três  das  quatro  máximas

conhecidas  de  um  bom  sistema  fiscal  de  Adam  Smith  (1773)  enfatizavam  a

importância dos custos operacionais na eficiência de qualquer sistema tributário. Não

se trata porém de um tema novo, mas antes de assunto que nos dias de hoje tem sido

alvo de muitos estudos teóricos e empíricos nas últimas décadas (Nemec, Čižmárik, &

Šagát, 2017). 

Retomando o  nosso tema,  uma gestão eficiente  por  parte  da  administração fiscal

legitima a sua atividade, promovendo o cumprimento voluntário entre os contribuintes

e incentivando-os a continuar a financiar o setor público com confiança através das

receitas provenientes dos impostos (Gale & Holtzblatt, 2003).

A  estimativa  da  eficiência  diz  respeito  à  avaliação  da  relação  entre  os  recuros

investidos e os produtos produzidos com esses recursos. O aperfeiçoamento desta

medida como forma de controlar os gastos é um dos principais objetivos dos paises da

OCDE. A crise fiscal enfrentada por muitos países antes e depois da grande recessão

económica e financeira colocou o desempenho do setor  público em primeiro plano

(OCDE, 2013).
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Os custos totais do sistema fiscal são obtidos aravés da soma dos custos do setor

privado com os do setor público. Dividem-se em custos de cumprimento, por parte dos

contribuintes, e custos administrativos por parte da administração fiscal (Lopes, 2008).

No  que  diz  respeito  aos  custos  de cumprimento2 são  um fator  a  considerar,  pois

podem ser  um obstáculo  ou  um incentivo  ao  cumprimento  fiscal.  A  existência  de

qualquer imposto introduz uma diversidade de custos para o setor privado. Além do

custo financeiro correspondente ao pagamento do imposto temos, ainda, os incorridos

pelos  contribuintes  e  terceiras  entidades  no  cumprimento  das  suas  obrigações

tributárias, como o tempo despendido com guias fiscais, equipamento informático, e

com  consultores  fiscais  a  quem  os  contribuintes  recorrem  para  cumprir  as  suas

obrigações tributárias (Lopes, 2008).

De acordo com o estudo de Lopes (2008), o custo de cumprimento para as empresas

portuguesas no ano de 2006 é,  em termos médios,  de 622 horas por  ano,  o que

corresponde a 20.122,70 € por ano. De referir, que se verifica uma grande variação

dos dados entre as empresas da amostra, com custos compreendidos entre 600,00 €

e 180.480,00 € anuais. 

Mais recentemente um estudo da PWC (2018) estimou os custos de cumprimento, no

ano de 2016,  para as  empresas portuguesas como muito elevado com 243 horas

gastas por ano. Apesar de elevado, o tempo gasto no cumprimento fiscal em termos

médios, em Portugal como nos países da OCDE, reduziu de significativamente nos

últimos 10 anos, o que reflete o investimento e uso crescente das novas tecnologia de

informação (PWC, 2018).

2Os custos de cumprimento são os custos incorridos pelos contribuintes no cumprimento da lei  (Evans,
2003).
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Quadro 1: Custos  de  cumprimento  fiscais  das  empresas  em Portugal  (horas

gastas por ano)

Estudos Portugal OCDE

2008 622h 320h

2018 243h 240h

Fonte: elaborado pelo autor com dados de Lopes (2008) e PWC (2018)

Na atualidade, a AT em Portugal com o objetivo de minimizar estes custos, introduziu

várias medidas, em especial  os programas Simplex3 e mais recentemente, para as

pessoas singulares, a introdução do IRS automático. 

No caso do Simplex foi realizado um estudo de impacto a treze medidas do programa

Simplex+2016,  realizado  pelo  ISEGI  /  NOVA  Information  Management  School,  da

Universidade Nova de Lisboa. Os objetivos deste estudo eram essencialmente avaliar

o grau de redução dos encargos administrativos e das obrigações para as empresas, o

tipo de poupança em termos de tempo,  de dinheiro,  o  modo como as poupanças

avaliadas se traduzem em valor acrescentado para a economia, e ainda o impacto na

administração pública. A metodologia base utilizada foi o Standard Cost Model4 (SCM)

(Gabinete da Secretaria de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, 2017).

O estudo concluiu que estas 13 medidas se traduzem numa poupança de 624 milhões

de euros por ano às empresas e têm um impacto superior a mil milhões de euros na

economia nacional. Reduzem 490 mil horas de trabalho na administração pública, o

equivalente  ao  trabalho  de  300  funcionários  públicos.  Fica,  assim,  cabalmente

demonstrada  a  importância  de,  em  todas  as  áreas  de  governação,  serem

implementadas  medidas  de  simplificação  e  reengenharia  de  procedimentos.

Programas  como  o  SIMPLEX+  não  são  apenas  um  importante  compromisso  de

governo, são um meio decisivo de apoio público à atividade e competitividade das

empresas  (Gabinete  da  Secretaria  de  Estado  Adjunta  e  da  Modernização

Administrativa, 2017).

3 O Simplex é um programa de simplificação administrativa e legislativa que pretende tornar mais fácil a
vida dos cidadãos e das empresas na sua relação com a Administração e, simultaneamente, contribuir
para  aumentar  a  eficiência  interna  dos  serviços  públicos.  As  iniciativas  propostas  no  quadro  deste
programa têm como objetivo alterar processos e simplificar ou eliminar procedimentos constantes das leis
e  regulamentos  em  vigor,  com  base  numa  avaliação  negativa  sobre  os  seus  impactos  ou  a  sua
pertinência. Para mais informações consultar http://historico.simplex.gov.pt/simplex.html.
4 Trata-se de uma ferramenta usada por vários países para a quantificação de encargos Página 3 de 7
administrativos  resultantes  de  determinada  opção  económica-legislativa.  A  ferramenta  do  SCM  foi
adotada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para quantificação
dos  custos  administrativos  que  as  empresas  têm de suportar  decorrentes  da  legislação  que  lhes  é
aplicada (Gabinete da Secretaria de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, 2017).
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O recente caso do IRS automático5, é um caso de sucesso. Trata-se de uma aplicação

bastante simplificada para a entrega da declaração de rendimentos que abrange os

contribuintes com filhos ou sem filhos que apenas tenham auferido rendimentos das

categorias A e H, os quais procedem à entrega da sua declaração, validando os dados

pré-preenchidos pela administração fiscal.

Em relação aos custos suportados pela administração fiscal para a recolha e cobrança

dos  impostos  são  constituídos  pelas  despesas  e  encargos  com  a  manutenção  e

atividade  dos  departamentos  do  Estado,  em  matéria  de  cobrança  e  fiscalização.

Compreendem todos os recursos que o setor público utiliza para cobrar os impostos,

tais como encargos com salários, custos de alojamento (água, luz, rendas e limpeza),

outros  custos  de  correio,  telefone,  viagens,  software,  além  dos  custos  fixos  em

equipamento  e  recursos  utilizados,  bem  como  os  serviços  recebidos  de  outros

departamentos (Lopes, 2003, 2008). 

Uma forma bastante corrente utilizada para medir os custos administrativos é através

da taxa de gestão fiscal. Trata-se de um indicador obtido através do rácio entre os

custos  da  administração  fiscal,  tais  como,  despesas  com  pessoal,  despesas  com

aquisição e manutenção equipamentos, despesas com materiais, telecomunicações,

entre outros, e as receitas fiscais (Lopes, 2008). Uma tendência descendente do rácio

pode constituir evidência de uma redução nos custos relativos (melhoria da eficiência)

ou melhoria  do cumprimento das obrigações fiscais  (melhoria  da eficácia)  (OCDE,

2013). Trata-se de uma forma bastante utilizada para medir os custos administrativos,

pois permite fazer comparações com outros países e averiguar como se alteram ao

longo  do  tempo,  no  entanto  apresenta  algumas  limitações,  pois  podem  existir

disparidades  nos  custos  considerados  pelas  várias  administrações  fiscais  (Lopes,

2003, 2012).

O quadro 1 e o gráfico 1 representam o valor das taxas de gestão fiscal para os anos

de 2005,  2008 e 2011, em alguns países da OCDE, o que permite fazer algumas

5 Em 2018, os seguintes casos podem optar pelo IRS automático: todos os contribuintes que já haviam
estado abrangidos no ano de 2017, nomeadamente: pensionistas e trabalhadores por conta de outrem
sem qualquer outro tipo de rendimento e sem ascendentes ou descendentes incluídos na declaração de
IRS; contribuintes que tenham filhos a cargo, mas sem que tenham de pagar pensão de alimentos ou sem
que tenham rendimentos de outras categorias sujeitas a IRS (sem terem taxa liberatória); quem usufrua
de benefícios fiscais respeitantes a donativos que sejam objeto de comunicação à Autoridade Tributária e
Aduaneira.  Contudo,  além  disso,  os  contribuintes  devem  reunir,  cumulativamente,  as  seguintes
condições: tenham auferido rendimentos de trabalho dependente ou de pensões, com exceção se tiverem
rendimentos de pensões de alimentos ou rendimentos sujeitos a taxas liberatórias e não optem pelo
englobamento; obtenham rendimentos em território português; não tenham recebido gratificações que não
tenham sido atribuídas pela entidade patronal; sejam residentes durante a totalidade do ano; não tenham
estatuto  de residente  não habitual;  não  usufruam de benefícios  fiscais;  não tenham acréscimos aos
rendimentos por incumprimento de condições relativas a benefícios fiscais; não tenham pago pensões de
alimentos; não tenham acréscimos ao rendimento por incumprimento de condições relativas a benefícios
fiscais; não tenham direito a deduções por deficiência fiscalmente relevante nem por dupla tributação.
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comparações e a situar o caso português no conjunto das restantes administrações

fiscais. Para a maioria dos países, uma tendência decrescente ou estável ao longo do

tempo pode ser observada entre 2005 e 2008, provavelmente devido à redução de

custos.  Por  outro  lado,  alguns  órgãos  de  receita  observaram uma inversão  desta

tendência  de  2008  para  2011,  com  os  índices  aumentando  muito  provavelmente

devido à redução das receitas fiscais após a crise económica (OCDE,2013).

Os  dados  apresentados  são  fornecidos  pelos  órgãos  de  receita  pesquisados  ou

extraídos dos relatórios oficiais dos respetivos países. Os gastos com administração

tributária incluem três categorias: custos administrativos, custos salariais e custos de

TI.  Os  gastos  com TI  foram  definidos  como  os  custos  totais  de  fornecimento  de

suporte de TI para todas as operações administrativas (relacionadas a impostos e não

relacionadas  com impostos).  Para  fins  de comparação,  foram feitos  esforços  para

identificar  separadamente  os  recursos  utilizados  com  funções  fiscais  e  os  não

relacionados com impostos (OCDE, 2013).

Como se observa no quadro 1, a taxa de gestão fiscal diverge significativamente entre

países da OCDE. Estas divergências devem-se a um conjunto de fatores que são

diferentes  entre  países.  Na  realidade,  existem  fatores  que  afetam  os  índices  de

eficiência aqui apresentados, tais como diferenças nas taxas de imposto, bem como

na carga fiscal total legislada. Também as variações no intervalo e na natureza dos

impostos cobrados, as condições macroeconómicas que afetam as receitas fiscais, e

as  diferenças  nas  estruturas  de  custos  subjacentes  resultantes  de  acordos

institucionais  (por exemplo,  vários órgãos envolvidos  na administração de receitas,

como na Itália) (OCDE, 2013).

De acordo com os dados podemos dividir os países em três grupos. Os países mais

eficientes,  que  apresentam  uma  taxa  inferior  a  0.5%,  os  menos  eficientes  que

apresentam  uma  taxa  superior  a  1.50%,  e  os  países  com  níveis  de  eficiência

intermédios  apresentam  valores  entre  0.5%  e  os  1.50%.  De  referir  que  Portugal

apresenta-se entre os países com níveis de eficiência intermédios.
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Quadro 2 – Comparação da taxa de gestão fiscal em alguns países da OCDE (em

percentagem)

Taxa de gestão fiscal = custos administrativos/receitas fiscais

Países 2005 2008 2011

África do Sul 1,20 1,05 0,80

Alemanha 1,66 1,36 1,40

Austrália 1,04 0,95 0,99

Áustria 0,66 0,79 0,66

Bélgica 1,43 1,27 1,36

Brasil - - 0,91

Canadá 1,32 1,13 1,31

Chile 0,69 0,67 0,68

Coreia 0,80 0,79 0,76

Dinamarca 0,74 0,64 0,71

Eslovénia 0,95 0,81 0,93

Espanha 0,74 0,82 0,86
Estados Unidos da 
América 0,52 0,49 0,62

Estónia 1,02 0,38 0,34

Finlândia 0,78 0,80 0,80

França 1,08 1,17 1,20

Holanda 1,36 0,99 0,97

Hungria 0,99 1,17 1,12

Indonésia - 0,64 0,55

Irlanda 0,82 0,95 1,14

Islândia - 0,28 0,60

Israel - 0,74 0,90

Itália - 1,08 1,00

Japão 1,65 1,49 1,75

Luxemburgo 1,42 1,01 0,84

México 0,55 0,43 0,70

Nova Zelândia 0,76 0,76 0,89

OECD 1,06 0,89 1,04

Polónia 1,94 1,59 2,73

Portugal 1,34 1,27 1,37

Reino Unido 1,10 0,90 0,83

República Checa 1,29 1,18 1,34

República Eslovaca 2,43 - 3,04

Rússia - - 0,90

Suécia 0,38 0,39 0,40

Suíça 0,30 0,45 0,38

Turquia 0,87 0,85 0,76
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Fonte: OCDE (2013)

Gráfico  1  -  Taxa  de  gestão  fiscal  em  alguns  países  da  OCDE  (custos

administrativos/receitas líquidas)

1.1 Taxa de gestão 
fiscal em alguns países 
da OCDE (custos 
administrativos/receita
s líquidas)

Fonte: OCDE (2013)
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Os custos administrativos, como parte dos custos do setor público, foram naturalmente

sujeitos  a  avaliações,  embora  o  padrão  e  a  abrangência  dessa  medição  tenham

variado consideravelmente ao longo do tempo. Equidade, segurança, conveniência e

eficiência  representam  os  princípios  que  informam  o  desenvolvimento  da  teoria

tributária  contemporânea  e  influenciam  o  desenvolvimento  de  opinião  sobre  as

despesas adicionais de tributação, tanto no setor público quanto no privado (Nemec et

al., 2017).

Ao nível  internacional  são várias  as  abordagens  que  vêm sendo consideradas  ao

longo do tempo, para medir a performance das administrações fiscais.

Alm e Duncan (2013) efetuaram um estudo com dados de uma publicação da OCDE

sobre administração tributária  internacional  para estimar  os níveis  de eficiência  na

arrecadação  de  receitas  fiscais  para  um  conjunto  de  países  da  OCDE.  As

administrações fiscais existem para garantir o cumprimento das leis tributárias. Existe,

todavia,   pouca  informação  sobre  a  performance  de  eficiência  de  qualquer

administração  tributária,  através  da  utilização  de  inputs administrativos  (pessoal,

materiais, informações, leis, procedimentos) para gerar outputs as receitas fiscais (Alm

& Duncan, 2013).

Os autores determinaram a eficiência da administração fiscal, com uma metodologia

de  estimação  em  três  etapas  que  combinam  data  envelopment  analisys  (DEA)  e

stochastic frontier analisys (SFA)6 comparáveis ao longo do tempo e do espaço, pois

defendem que embora a perspetiva intranacional  seja muito importante, um estudo

internacional é especialmente relevante no mundo globalizado de hoje. Abordam um

conjunto de dados de níveis de eficiência que são consistentes e comparáveis entre

países (Alm & Duncan, 2013).

No que diz respeito aos resultados, estes mostram que o desempenho geral é elevado

com uma média relativa de níveis de eficiência que varia de 0,874, quando a receita

6 A Análise de Fronteira Estocástica - SFA e a Análise Envoltória de Dados – DEA são os métodos mais
utilizados  na  recente  literatura  no  estudo da  eficiência  relativa  de  unidades  produtivas  por  meio  da
representação da fronteira do Conjunto de Possibilidade de Produção (CPP). Essas técnicas partem de
pressupostos  diferentes,  estimam  conceitos  com  distintos  conteúdos  e  apresentam  vantagens  e
desvantagens. A primeira, sendo paramétrica, debuta com a definição de uma relação funcional insumos
– produtos,  dispensando a tradicional  hipótese  neoclássica de comportamento  eficiente das  firmas e
incorporando  um  erro  composto  aleatório  que  pode  ser  explicado  por  duas  causas:  1)  fatores
relacionados ao ruído estatístico, incluindo incertezas, eventos favoráveis e desfavoráveis fora do controle
da unidade avaliada; 2) fatores controlados pelos gestores que representam a ineficiência individual das
firmas. A segunda, sendo não paramétrica,  parte da representação da tecnologia (CPP) por meio do
índice  de  Farrell,  sem  a  necessidade  de  funções  estocásticas  de  produção.  Utiliza  programação
matemática e é facilmente aplicável para as tecnologias multiprodutos. Contudo, esses métodos, sendo
determinísticos,  ignoram as perturbações aleatórias do processo produtivo.  Para maiores informações
ver: Coelli,  Tim, D. S. Prasada Rao, and George E. Battese (1998).  An Introduction to Efficiency and
Productivity Analysis, Boston: Kluwer Academic Publishers.
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do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas é a única medida de  outputs,

para 0,910 quando o modelo combina o imposto sobre o rendimento das pessoas

singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e o IVA como outputs.

Os resultados indicam que uma unidade tributária média poderia gerar níveis similares

de receita com 9 a 13 por cento a menos de  inputs. Além disso, dos 30 países da

amostra, 12 são relativamente eficientes na cobrança em qualquer uma das principais

categorias  (Áustria,  Bélica,  Chile,  Dinamarca,  Islândia,  Itália,  Luxemburgo,  Nova

Zelândia, Noruega, Polónia, Eslovénia e Turquia) (Alm & Duncan, 2013).

Segundo  estes autores,  o modelo possibilita  que os países sejam classificados de

acordo com a eficiência com a qual cobram as receitas fiscais, assim como fornece

aos  decisores  políticos  informações  sobre  como  podem  melhorar  a  eficiência  das

administrações tributárias (Alm & Duncan, 2013).

Bird (2015) defende que a forma como a administração fiscal tem em consideração a

cultura e a moral  tributária  é uma questão bastante importante a ter  em conta na

avaliação da sua performance. Alguns dos principais fatores que moldam o impacto da

administração fiscal nos cidadãos, são a essência do sistema legal,  a dimensão da

corrupção e a forma como as pessoas se sentem em relação ao governo. Por outro

lado,  a  forma  como  os  impostos  são  cobrados  pode  enfraquecer  ou  fortalecer  a

confiança dos contribuintes na sua administração fiscal (Bird, 2015).

Segundo  Bird  (2015)  existem três  ingredientes  essenciais  para  uma administração

fiscal eficaz: a vontade política de implementar um sistema tributário de forma eficaz;

uma estratégia clara sobre como atingir esse objetivo, e os recursos adequados para a

execução das tarefas (Bird, 2015).

A administração fiscal deve possuir uma estrutura institucional adequada, organizada

de forma correta, com recursos habilitados. A informatização e o uso apropriado das

TIC é essencial, a tecnologia deve ser integrada de forma a aumentar a produção e

não apenas os custos. Os funcionários devem possuir as competências necessárias

de  forma  a  administrar  os  impostos  com  eficácia  e  os  dados  dos  contribuintes,

necessários para uma administração eficaz, devem ser recolhidos e armazenados de

forma acessível e útil (Bird, 2015).

Para Bird (2015) existe uma série de regras básicas para uma melhoria da eficiência

das administrações fiscais. Conhecer o contexto envolvente, pois as atitudes afetam

intenções  e  as  intenções  afetam  o  comportamento,  bem  como  as  atitudes  são

formadas por fatores como: o nível percebido de evasão, a perceção da equidade, a

complexidade e estabilidade  do sistema fiscal,  como os contribuintes  valorizam os
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serviços financiados pelos impostos, e a legitimidade do governo. A simplicidade não é

possível analisar a eficiência e eficácia de uma administração fiscal sem ter em conta

o grau de complexidade e de estabilidade do sistema fiscal. Possuir uma estratégia,

pois  impostos  distintos  requerem  metodologias  de  implementação  diferenciadas.

Considerar  o  contribuinte  como  cliente  dos  seus  serviços  facilita  o  cumprimento,

pressupõe a melhoria dos serviços prestados aos contribuintes (e a terceiros), através

do fornecimento de instruções claras e precisas, formulários de fácil compreensão, e a

prestação de assistência e informações necessárias ao cumprimento. Os custos de

cumprimento7,  por parte dos contribuintes, também são um fator a considerar,  pois

podem ser um obstáculo ao cumprimento fiscal. Uma boa gestão da TIC também é

fundamental, permite a recolha, tratamento e armazenamento de dados e informações

essenciais para um bom desempenho da administração fiscal (Bird, 2015). 

Pantamee e Mansor (2016) propuseram um modelo de administração tributária para

os  países  em  desenvolvimento  aumentarem  os  seus  níveis  de  receita  fiscal.  Os

autores propõem um modelo baseado no modelo da modernização e congruência8,

identificando as causas da cobrança de receita reduzida dentro de uma determinada

administração fiscal. Fornece um ponto de partida para a reforma da administração

fiscal que envolve a recolha de informações sobre a administração fiscal, comparando

os resultados reais  com os objetivos definidos,  identificando a causa do problema,

desenvolvendo  e selecionando  planos  de ação a  executar  e,  finalmente,  avaliar  a

eficiência e eficácia desses planos (Pantamee & Mansor, 2016).

Este modelo desenvolve-se em quatro etapas. A primeira etapa é identificar os inputs,

reunir  informações  críticas  sobre  os  contribuintes  e  as  administrações  fiscais,

ambiente,  recursos  e  história,  que  vão  permitir  identificar  os  objetivos,  a  visão,  a

missão e as estratégias de apoio da administração fiscal. O segundo passo é definir a

transformação dos componentes, nesta fase a análise vai muito além de reconhecer

os pontos fracos da geração de receita.  Começa com um processo de recolha de

dados em cada uma das quatro componentes de transformação da administração. A

terceira fase é investigar os outputs, esta análise inclui uma descrição completa sobre

quais os output necessários a todos os níveis para atingir os objetivos, posteriormente

7Os custos de cumprimento são os custos incorridos pelos contribuintes no cumprimento da lei  (Evans,
2003).
8O modelo de modernização e congruência consiste em avaliar a administração fiscal como um sistema
que  contém  componentes  básicos,  tais  como,  (1)  inputs nas  perspetivas  dos  contribuintes  e  das
administrações fiscal, (2) a estratégia que a administração fiscal adota para definir a sua visão perante a
comunidade,  (3)  o  processo de  transformação  segundo o  qual  as  pessoas  de  acordo  com as  suas
funções transformam inputs em outputs, (4) o output, (5) o retorno na perspetiva da administração fiscal,
que inclui prestação de contas, transparência, assim como igualdade, e na perspetiva do contribuinte,
nomeadamente responsabilidade, a lei e a participação (Pantamee & Mansor, 2016).
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devem ser recolhidos os dados para medir de forma exata como o output está a ser

concretizado.  A quarta e última etapa é determinar  o resultado,  analisando todo o

processo e o resultado alcançado para identificar de forma precisa as lacunas entre o

que foi planeado e o resultado final (Pantamee & Mansor, 2016). 

Este  modelo  defende  uma  abordagem  integrada  dos  diversos  componentes

necessários para a uma cobrança fiscal eficiente. A administração fiscal deve estar

atenta a um possível desajustamento entre os diversos componentes, uma vez que

pode impedir o alcance dos objetivos (Pantamee & Mansor, 2016).

Mais recentemente, Pētersone e Ketners (2017), desenvolveram uma pesquisa com o

objetivo de determinar os tipos de gastos que afetam o indicador de desempenho do

Serviço de Receitas do Estado da Letónia. Os autores defendem que o indicador de

desempenho das administrações fiscais leva em consideração três tipos de gastos:

administrativos, remuneração e de TIC. Verificaram que a submissão eletrónica de

documentos  reduziu  o  trabalho  manual,  no  entanto  não  influenciou  o  número  de

funcionários; ao comparar as despesas com a remuneração e com as TIC observaram

que  os  custos  com  as  TIC  aumentam  proporcionalmente  às  despesas  de

remuneração. Para os autores antes de iniciar o processo de substituição do trabalho

manual  por  soluções  TIC,  é  necessário  avaliar  algumas  questões  estratégicas,

nomeadamente a aplicação da legislação, o que aumenta os custos do processo de

trabalho, a probabilidade de duplicação de tarefas e processos delegados com outras

administrações  públicas,  o  aumento  do  número  de  funcionários  envolvidos  nos

processos de suporte e a ausência  de padrões internos de estimativa de trabalho

(Pētersone & Ketners, 2017).
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Quadro 3 – Resumo dos estudos apresentados

Ano Autor(es) Descrição Principais conclusões

2013 Alm e
Duncan

Realizaram  um  estudo  empírico,
com dados de 30 países da OCDE.
Utilizaram  os  custos
administrativos: salário e TIC como
inputs e como outputs utilizaram as
receitas  do  imposto  sobre  o
rendimento  das  empresas,  do
imposto  sobre  o  rendimento  das
pessoas  singulares  e  do  IVA  de
forma  separada,  no  total,  e  com
várias combinações.

O desempenho geral é elevado com uma média relativa
de  níveis  de  eficiência  que  varia  de  0,874,  quando  a
receita do imposto sobre o rendimento das empresas é a
única medida de  outputs, para 0,910 quando o modelo
combina  o  imposto  sobre  os  vários  impostos  como
outputs.

Os resultados indicam que uma unidade tributária média
poderia gerar níveis similares de receita com 9 a 13 por
cento menos de inputs. 

O modelo possibilita  que os países sejam classificados
de  acordo  com  a  eficiência  com  a  qual  cobram  as
receitas  fiscais,  assim  como  fornece  aos  decisores
políticos  informações  sobre  como  podem  melhorar  a
eficiência das administrações tributárias.

2015 Bird Defende  que  existem  três
ingredientes  essenciais  para  uma
administração  fiscal  eficaz:  a
vontade política de implementar um
sistema  tributário  de  forma  eficaz;
uma  estratégia  clara  sobre  como
atingir esse objetivo, e os recursos
adequados  para  a  execução  das
tarefas.

A  administração  fiscal  deve  possuir  uma  estrutura
institucional adequada, organizada de forma correta, com
recursos habilitados. A informatização e o uso apropriado
das TIC é essencial, a tecnologia deve ser integrada de
forma a aumentar a produção e não apenas os custos.
Os  funcionários  devem  possuir  as  competências
necessárias  de  forma  a  administrar  os  impostos  com
eficácia e os dados dos contribuintes, necessários para
uma  administração  eficaz,  devem  ser  recolhidos  e
armazenados de forma acessível e útil.

2016 Pantamee
e Mansor

Propõem  um  modelo  baseado  no
modelo  da  modernização  e
congruência,  identificando  as
causas  da  cobrança  de  receita
reduzida  dentro  de  uma
determinada  administração  fiscal.
Fornece um ponto de partida para a
reforma da administração fiscal que
envolve  a  recolha  de  informações
sobre  a  administração  fiscal,
comparando  os  resultados  reais
com  os  objetivos  definidos,
identificando a causa do problema,
desenvolvendo  e  selecionando
planos  de  ação  a  executar  e,
finalmente,  avaliar  a  eficiência  e
eficácia desses planos.

Este  modelo  defende  uma  abordagem  integrada  dos
diversos componentes necessários para a uma cobrança
fiscal eficiente. A administração fiscal deve estar atenta a
um  possível  desajustamento  entre  os  diversos
componentes, uma vez que pode impedir o alcance dos
objetivos.

2017 Pētersone
e Ketners

Desenvolveram uma pesquisa com
o objetivo de determinar os tipos de
gastos  que  afetam o  indicador  de
desempenho  do  Serviço  de
Receitas do Estado da Letónia. Os
autores  defendem que o indicador
de desempenho das administrações
fiscais  leva  em  consideração  três
tipos  de  gastos:  administrativos,
remuneração e de TIC.

Verificaram que a submissão eletrónica de documentos
reduziu o trabalho manual, no entanto não influenciou o
número de funcionários; ao comparar as despesas com a
remuneração e com as TIC observaram que os custos
com as TIC aumentam proporcionalmente às despesas
de remuneração.

Para  os  autores  antes  de  iniciar  o  processo  de
substituição  do  trabalho  manual  por  soluções  TIC,  é
necessário  avaliar  algumas  questões  estratégicas,
nomeadamente  a  aplicação  da  legislação,  o  que
aumenta  os  custos  do  processo  de  trabalho,  a
probabilidade  de  duplicação  de  tarefas  e  processos
delegados  com  outras  administrações  públicas,  o
aumento  do  número  de  funcionários  envolvidos  nos
processos de suporte e a ausência de padrões internos
de estimativa de trabalho
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Notas conclusivas 

Nos últimos anos, tem havido uma crescente pressão para que os serviços públicos

aumentem a sua eficiência adotando práticas de gestão adotadas pelo setor privado

(NPM).

A principal fonte de receitas da administração pública são os impostos, e a existência

de impostos conduz a custos de natureza diversa,  os do setor publico e do sector

privado.  Os custos do setor privado incluem o tempo despendido pelos contribuintes

com  os  assuntos  fiscais,  assim  como  os  gastos  monetários  suportados  com  o

cumprimento das obrigações fiscais. Os custos do setor público são os associados ao

funcionamento e gestão do sistema fiscal. A tomada em consideração do total dos

custos  de  tributação,  bem  como  das  relações  existentes  entre  os  custos  de

cumprimento e os custos administrativos é um objetivo a atender na política fiscal.

É de realçar o papel que as novas tecnologias têm na simplificação e modernização

dos processos de todo o setor público, e, em particular, na administração fiscal. 

A  literatura  documenta  uma  relação  positiva  entre  os  gastos  com  tecnologias  de

informação (TI) e a eficiência de custos tanto no setor privado como no setor púbico.

As  novas  tecnologias  facultam  às  administrações  tributárias  a  oportunidade  de

melhorar a sua eficiência, mas também, a sua eficácia. 

A  transformação  digital  é  transversal  a  todos  os  setores  da  economia  e  a

administração  fiscal  portuguesa  tem  aproveitado  as  oportunidades  que  estas

ferramentas  facultam  para  simplificar  todo  o  processo  de  cumprimento  com  as

obrigações fiscais, nomeadamente através dos programas Simplex e IRS automático. 

A medição do desempenho é essencial tanto para a responsabilização quanto para a

promoção de uma cultura de eficácia no setor público. A taxa de gestão fiscal é um

indicador comumente utilizado para medir a eficiência das administrações fiscais. 

A chave para o sucesso está na evolução de uma estratégia que melhor aproveite os

recursos disponíveis para minimizar o não cumprimento e maximizar a probabilidade

de  deteção  e  punição  do  mesmo,  ao  mesmo  tempo  em  que  fornece  recursos  e

incentivos  para  o  cumprimento  voluntário.  A  administração  fiscal  pode  gerar  mais

receita caso adote o modelo de modernização da administração fiscal.

A recente disponibilidade de informação detalhada sobre as administrações fiscais e

de informações comparativas em cada vez mais países oferece aos investigadores

novas  oportunidades  de  estudo,  assim  como  faculta  informações  que  permitem

identificar oportunidades para melhorar o seu desempenho.
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