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uma rentabilidade insolente que escapa aos países hospedeiros

As multinacionais têm de pagar ao Sul
À imagem da Apple, as multinacionais aperfeiçoaram as suas técnicas de evasão fiscal. O problema é ainda mais agudo 
nos países do Sul, despojados dos seus recursos naturais mas também afastados das discussões internacionais sobre a 
fiscalidade das empresas. Contudo, eles podem fornecer soluções para eliminar uma parte das injustiças neste domínio.

LÉONCE NDIKUMANA *

N a nova ordem mundial, as multi-
nacionais detêm um imenso po-
der económico e exercem uma in-

fluência política decisiva. A falta de coorde-
nação entre os regimes fiscais dos Estados 
permite-lhes minimizar a sua sujeição aos 
impostos, frequentemente em detrimento 
dos países onde operam. Uma bênção maior 
ainda nos paraísos fiscais - tais como a Ir-
landa - e nos centros financeiros offshore[1] 
- como as Bermudas -, que permitem dissi-
mular os movimentos de fundos transfron-
teiriços, bem como a identidade dos empre-
sários e dos particulares que deles benefi-
ciam. No sistema actual, o peso do imposto 
está, portanto, reportado de forma despro-
porcional ao único factor de produção inca-
paz de «livre circulação»: a mão-de-obra. 

Uma dificuldade gangrena, para além 
disso, a arquitectura política mundial. En-
quanto que os clubes de elite - como o G20 
- aumentam o seu poder, as instituições com 
funcionamento não exclusivo - como as Na-
ções Unidas - perdem influência. Um tal sis-
tema produz importantes conflitos de inte-
resses: os países-membros da Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE) têm de lutar contra a evasão 
fiscal praticada pelas multinacionais, mas 

pretendem também (e, frequentemente, an-
tes de tudo o mais) favorecer a competitivi-
dade das suas empresas. Grandes perdedo-
res do fenómeno do saque fiscal, os países 
em vias de desenvolvimento não participam, 
portanto, nas discussões sobre as medidas 
destinadas a remediá-lo. 

É mais do que tempo de imaginar uma 
nova forma de funcionar, porque, para os 
países em vias de desenvolvimento, as re-
ceitas dos impostos sobre os lucros das em-
presas representam uma grande parte das 
receitas fiscais totais. Os impostos sobre as 
empresas são por vezes o seu único meio de 
tirar proveito das actividades das multina-
cionais que operam no seu território, sendo 
o essencial dos rendimentos destas empre-
sas, em geral, rapidamente repatriado. Sem 
contar que os investimentos estrangeiros li-
gados à exploração dos recursos naturais - 
a grande maioria - criam poucos empregos 
e têm poucas consequências para as econo-
mias nacionais. São muito mais generosos 
em matéria de danos ambientais…

Nestas condições, ao não conseguirem do-
minar a produção ou colectar às empresas 
impostos suficientes, muitos países ricos em 
recursos naturais têm receitas fiscais ridícu-
las. A Nigéria, maior produtor de petróleo 

e maior potência económica do continente 
africano, tem um rácio de receitas fiscais/
produto interno bruto (PIB) inferior a 8%, 
contra 33% em França, 26% na África do Sul 
e 19% no Quénia[2]. Os Estados em vias de 
desenvolvimentos terão dificuldade em con-
ceber e implementar estratégias de cresci-
mento sustentável e em assegurar o seu fi-
nanciamento sem colectar montantes mais 
elevados; uma situação que os impede de se 
emanciparem da ajuda externa.

Não é raro que tais considerações sejam 
contestadas. A objecção mais frequente: um 
aumento dos impostos sobre as empresas 
penalizaria estes países, porque desencora-
jaria os investidores estrangeiros ou trans-
portaria a pressão fiscal para os emprega-
dos dessas empresas. Há todavia poucos ele-
mentos que permitam apoiar esta hipótese. 
Em contrapartida, tudo concorre para fazer 
aumentar a insolente rentabilidade das mul-
tinacionais, em particular as que se especia-
lizam na extracção e nos serviços. Será ver-
dadeiramente realista o cenário segundo o 
qual estas empresas fariam as malas (para 
irem para onde?) se lhes pedissem para pa-
garem impostos mais justos? Pelo contrário, 
um sistema de impostos sobre as empresas 
eficaz e justo contribuiria para criar um am-
biente propício à actividade económica nos 
países em vias de desenvolvimento: tornaria 
a fiscalidade mais previsível, um factor que 
é importante para tomar decisões de inves-
timento racionais. Sem falar do facto de que 
os grandes grupos que pagassem os seus im-
postos melhorariam a sua imagem, frequen-
temente degradada.

Em 2016, tirando partido da sua localiza-
ção estratégica na Irlanda, nos Países Baixos e 
nas Bermudas, a Google conseguiu escapar a 
impostos no valor de 3,7 mil milhões de dóla-
res (3,3 mil milhões de euros)[3]. Esta prática 
é facilitada pelas disparidades dos regimes 
fiscais e pelo facto de as filiais de multinacio-
nais serem consideradas como entidades dis-
tintas, que podem, portanto, ser taxadas in-
dependentemente umas das outras. Imple-

mentar um sistema que beneficie os países 
hospedeiros e as empresas implica reformar 
o sistema actual, estabelecendo uma base de 
tributação comum a todos os Estados. A pri-
meira etapa consistiria em abandonar o prin-
cípio de separação das entidades jurídicas e 
basear o imposto nos lucros que a empresa 
realiza à escala mundial. Evidentemente, ne-
nhuma empresa adoptará sozinha este novo 
regime, visto que as regras fiscais internacio-
nais actuais permitem escapar aos impostos 
de forma legal. Num segundo tempo, uma vez 
definido este montante, os impostos colecta-
dos por cada território onde a empresa opera 
poderiam ser determinados por repartição 
proporcional, tendo em conta os indicado-
res de medida da actividade económica que 
a empresa ali exerce, designadamente as ven-
das, os empregos e os activos. A este respeito, 
poderíamos inspirar-nos nos sistemas fiscais 
federais instaurados nos Estados Unidos e no 
Canadá já há muitos anos. 

Ninguém ignora que a introdução de um 
sistema de taxação unitária com repartição 
proporcional à escala mundial coloca gran-
des desafios de ordem prática, a começar 
pela criação de um quadro institucional que 
permita compensar as desigualdades na re-
distribuição dos impostos entre países. Uma 
vez que este tal projecto diz respeito ao con-
junto do planeta, ele poderá - e deverá, sem 
dúvida - ser abordado nos fóruns onde to-
dos os países estão representados em pé de 
igualdade. Os países em vias de desenvolvi-
mento não podem contentar-se em obser-
var estas discussões a partir das galerias das 
salas onde se reúnem os poderosos; eles de-
vem participar nelas a título de parceiros de 
pleno direito, num processo orquestrado 
por instituições mundiais não exclusivas 
como as Nações Unidas.  
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[1]  Os paraísos fiscais e os centros financeiros offshore (CFO) têm em comum uma fiscalidade fraca 
ou nula e um ambiente regulamentar favorável à evasão fiscal, com uma supervisão limitada e uma 
divulgação mínima da informação. Os CFO caracterizam-se como uma indústria de serviços financeiros 
desproporcionada em relação à economia nacional.
[2]  «Collecting taxes database», Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), Washington.
[3]  Nick Statt, «Google still exploiting tax loopholes to shelter billions in overseas ad revenue», The Verge, 
Nova Iorque, 2 de Janeiro de 2018.
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