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Editorial

Os desafios da 
reforma tributária 

A melhoria do sistema tributário é um objetivo perseguido 
pelo ETCO de forma permanente. A sonegação de tribu-
tos, além de graves prejuízos fiscais, gera um desequilíbrio 

na concorrência que beneficia os transgressores em prejuízo das 
empresas que cumprem suas obrigações fiscais. Nos últimos anos 
ocorreram progressos importantes nos instrumentos institucio-
nais e legais para auxiliar as autoridades fiscais no combate a 
sonegação que precisa ser preservados. A matéria de capa desta 
edição trata dos principais desafios e riscos  da reforma tributá-
ria, que volta à pauta na forma da Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 233/2008, em tramitação numa comissão especial 
da Câmara dos Deputados.  Além disso, você, leitor, está convi-
dado a conhecer as principais sugestões do ETCO para a reforma 
tributária, incluídas na reportagem. 

Nesta edição, você acompanha o que vem acontecendo na área 
da propriedade intelectual no Brasil. Por iniciativa da Câmara de 
Tecnologia do ETCO, o Instituto promoveu um workshop no dia 
18 de junho, em Brasília, para discutir os benefícios que o respeito 
à propriedade intelectual traz para a economia brasileira. O tema 
também está na entrevista de Jorge Ávila, presidente do Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Ele fala sobre os prin-
cipais avanços no fomento a inovação no Brasil. 

Leia também o artigo  Economia Subterrânea no Brasil, de 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, professor da FGV e econo-
mista do IBRE-FGV. Este artigo é resultado de um amplo traba-
lho realizado em parceria entre o IBRE e o ETCO. Nesta edição 
você vai saber ainda quais são as principais ações e conquistas 
do Conselho Nacional de Combate à Pirataria em seu combate 
diuturno às falsificações. Por fim, acompanhe o lançamento da 
segunda edição do livro  Cultura das Transgressões no Brasil- 
Lições da História (Editora Saraiva), produzido pelo ETCO, em 
parceria com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, iFHC,  
que ocorreu no dia 19 de junho, em concorrido evento na Asso-
ciação Comercial do Rio de Janeiro.      

Boa leitura e até a próxima edição!

André Franco Montoro Filho
Presidente executivo do ETCO
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O  
quebra-cabeça 
da reforma 
tributária 

Como alguns animais, a re-
forma tributária é um as-
sunto que hiberna durante 
algum tempo e desperta 

repentinamente com vigor reforça-
do. Nas últimas décadas, repete-se 
o entra-e-sai do tema, na pauta do 
governo federal, do Congresso e de 
diversas entidades empresariais e da 
sociedade civil. Agora mesmo, lá está 
ele, na forma da Proposta de Emen-
da Constitucional, PEC, 233/2008, 
tramitando numa comissão especial 
da Câmara dos Deputados. O texto 
sugere mudanças importantes na 
atual estrutura fiscal do país. Entre 
outras medidas, ele destaca: 
 - Unir Cofins, PIS, salário-edu-
cação e Cide num amplo Imposto 
sobre Valor Agregado, IVA; 
- Juntar Imposto de Renda e CSLL 
num único tributo;

- Instituir um novo ICMS, que 
passará a ter legislação única, com 
alíquotas uniformes cobradas no 
estado de destino, com o objetivo 
de evitar a guerra fiscal.  

Ainda não se sabe quando o pro-
jeto do governo irá a plenário, mas 
sua discussão já despertou as mais 
variadas reações de todas as partes 
interessadas – que, se somadas, re-
presentam o conjunto da sociedade 
brasileira. “A proposta de reforma já 
está madura, pois foi amplamente 
discutida com os estados, municí-
pios, empresários e trabalhadores 
e agora passará pelo debate saudá-
vel do Congresso Nacional. Além 
disso, os próprios estados já estão 
convencidos de que a guerra fiscal 
do ICMS se tornou obsoleta e pre-
cisa ser definitivamente equaciona-
da”, afirma o ministro da Fazenda, 
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Projeto do governo 
propõe importantes 
mudanças na estrutura 
fiscal do país, mas não 
há menção à redução 
da carga tributária, a 
principal reivindicação
do setor produtivo 
Por Joaquim Castanheira 
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Guido Mantega. Para o deputado 
federal Sandro Mabel (PR/GO), 
relator do projeto no Congresso 
Nacional, trata-se de uma “pro-
posta ampla, que prevê a simpli-
ficação e a desburocratização do 
sistema tributário.” Outros es-
pecialistas têm uma visão mais 
crítica em relação ao assunto. O 
ex-secretário da Receita Federal 
e atual consultor Everardo Ma-
ciel, dono de um humor cortante, 
chama um dos pontos da proposta 
(que trata de um novo Imposto Fe-
deral sobre Operações com Bens e 
Prestação de Serviços) de “inver-
tebrado gasoso” - tente definir o 
que isso significa, e você terá uma 
idéia precisa da opinião do tribu-
tarista. “É algo sobre o qual não se 
tem a mínima idéia do que seja”, 
afirma Maciel. Já o professor da 
Fundação Getúlio Vargas-RJ, Luiz 
Emygdio Franco da Rosa Júnior, 
afirma que, do jeito que está, a re-
forma tributária em discussão no 
Congresso “é uma meia sola”. 

Há pelo menos duas grandes 
questões a ser respondidas. Uma: 
essa proposta atende às demandas 
dos diversos setores econômicos do 
país? Duas: o projeto tem o foco vol-
tado para o que realmente importa 
neste momento? No primeiro caso, 
pode haver uma confusão. O que se 
pede hoje é uma redução da carga 
tributária no país – e isso “não está 
em discussão nesse projeto”, como 
afirma o professor André Monto-
ro, presidente executivo do ETCO. 
“Todos apóiam porque pensam que 
ele diminuirá a carga, mas não há 
qualquer proposta para tal.”

A segunda questão embute outra 
possível distorção. O projeto prevê 
uma simplificação da estrutura fis-
cal brasileira, mas talvez ela não seja 
tão complicada assim. O número de 
impostos, aqueles que valem para to-
dos, não é tão grande. O que existe 
são dezenas de taxas específicas para 
este ou aquele serviço ou bem. Há a 
Taxa para Renovação de Passaporte, 

a Taxa de Autorização de Trabalho 
Estrangeiro, a Taxa de Fiscalização 
dos Produtos Controlados pelo Exér-
cito Brasileiro, por exemplo. Nem 
todos pagam. “Há justiça nessa co-
brança, pois eles atingem quem se 
utiliza do serviço oferecido”, afirma 
Maciel. Além disso, a tão criticada 
complexidade do sistema pode ter 
uma base real, mas não fica distante 
do que acontece em outros países. 

Os Estados Unidos, por exemplo, 
possuem imposto de renda estadual, 
além do federal, e impostos sobre o 
consumo de combustível cobrados 
pela União e por alguns estados. Na 
Alemanha existe, inclusive, imposto 
de renda municipal. É bom lembrar 
que, por aqui, os contribuintes fazem 
suas declarações anuais na internet 
e em formulários extremamente 
simples, quando comparados aos de 
outros países. No entender dos espe-
cialistas, o que complica a vida das 

empresas não é exatamente o núme-
ro de impostos. Hoje, com o acesso à 
tecnologia, um software resolve boa 
parte dos problemas. A dor de cabe-
ça vem com as constantes mudanças 
nas regras do jogo. Somente no setor 
de cigarros, em um ano houve 500 
alterações na legislação de um modo 
geral. “O que precisamos é de re-
gras claras e duradouras”, diz o 
professor André Montoro. 

Há ainda um mal de origem na 
proposta enviada pelo governo, como 
alerta o tributarista Ives Gandra da 
Silva Martins, professor da Univer-
sidade Mackenzie. “Ela altera ou 
tem implicações sobre mais de três 
dúzias de artigos da Constituição. 
Será mais uma retaliação da Carta 
Magna, com todas as dificuldades 
interpretativas que qualquer mudan-
ça sempre gera, por menor que seja”, 
afirma ele. “Isso provoca conflitos 
que aumentam ainda mais o sufo-
cante volume de trabalho do Judici-
ário.” Na opinião de Ives Gandra, os 
itens abordados pela reforma pode-
riam ser tratados por leis ordinárias, 
o que reduziria significativamente 
o potencial de questionamentos na 
Justiça. “Na mudança do IVC para o 
ICMS, para definir, conceitualmen-
te, ‘operação’, ‘circulação’ e ‘merca-
doria’, o Supremo Tribunal Federal 
levou 20 anos”, diz ele. O profes-
sor André Montoro complementa: 
“Como alerta Everardo Maciel, o sis-
tema tributário é a acomodação de 
vários interesses ao longo do tempo. 
Quando se destrói essa estabilidade, 
inicia-se uma nova acomodação, que 
pode consumir anos de trabalho.”

O ministro Mantega tem outra 
opinião. “Atualmente, o número de 
processos judiciais que questionam 
os tributos federais é considerável, 
inclusive e especialmente os tribu-
tos que estão sendo substituídos”, 
afirma. “Os tribunais superiores 
estão repletos de recursos dos con-
tribuintes e da União em matéria 
tributária. Basta que se verifique o 
elevado número de temas de direito 

tributário envolvendo a Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, 
CSLL, a Cofins e o PIS, para os 
quais o Supremo Tribunal Federal, 
STF, já reconheceu o mecanismo de 
“repercussão geral”, o qual significa 
que é uma questão relevante para a 
ordem constitucional. Pode-se afir-
mar que não há essa estabilidade da 
jurisprudência. Com a simplificação 
do sistema tributário nacional que 
estamos propondo, pode-se prever 
que o número de demandas judiciais 
tenderá a diminuir”, diz o ministro. 

As mudanças nas regras fiscais 
preocupam ainda mais os setores 
fortemente tributados. “Neles, a so-
negação é uma vantagem competiti-
va”, afirma Jorge Luiz Oliveira, dire-
tor de coordenação do Sindicom, o 
sindicato que reúne as distribuido-
ras de combustíveis. Tendo faturado 
154 bilhões de reais no ano passado, 
o setor arrecada anualmente 50 bi-
lhões. Somente nos últimos anos, as 
empresas desse mercado consegui-
ram inibir a atuação de concorrentes 

que se utilizavam de recursos jurí-
dicos para não pagar impostos. Em 
junho de 2000, 73% da gasolina tipo 
C, a mais vendida no Brasil, eram 
retirados da Refinaria de Paulínia, a 
maior do país, por companhias não 
associadas ao Sindicom. Dessas, 
90% o faziam com liminares que 
garantiam o não pagamento do PIS/
Cofins e do ICMS. 

Com a criação da Cide, a ação da 
Receita Federal e o entendimento 
da Justiça Federal de que os impos-
tos deveriam ser recolhidos no mo-
mento da retirada do combustível, 
a manobra perdeu força. Atualmen-
te, apenas 22% da gasolina tipo C 
sai de Paulínia por intermédio das 
empresas menos tradicionais e o 
número de liminares chegou perto 
de zero. “Levamos dez anos para 
atingir uma situação de grande se-
gurança jurídica”, afirma Dietmar 
Schupp, diretor de tributação do 
Sindicom. “O setor está preocupado 
em perder esse nível de segurança 
com as mudanças.” 

� |

“Será mais uma 
retaliação da Carta 
Magna, com todas 

as dificuldades 
interpretativas  
que qualquer 

mudança gera” 

“A proposta 
de reforma 
tributária já 
está madura, 

pois foi 
amplamente 

discutida”

Ives Gandra Martins Ministro Guido Mantega 

 

agosto de 2008 agosto de 2008



Capa

1- Admitir mecanismos que permitam 
que a tributação seja concentrada 
no elo mais seguro da cadeia. Isto 
pode ser obtido tanto pela Tributação 
Monofásica, como pela Substituição 
Tributária

2- Admitir o regime de tributação 
específica, especialmente para 
os setores mais onerados e para 
importações onde haja indícios de 
subfaturamento;

3- Manter tributos com características 
regulatórias e seletivas, como a CIDE 
Combustíveis e o IPI;

SUGESTÕES DO ETCO PARA A REFORMA TRIBUTÁRIA
4- Garantir a uniformização das 
alíquotas do ICMS, com alíquota 
máxima fixada pelo Senado 
Federal, obedecendo características 
de seletividade e essencialidade 
dos produtos;

5- Obedecer o princípio de 
anterioridade para o novo imposto 
federal;

6- Estabelecer, em relação aos 
tributos sujeitos a anterioridade, 
que só terá eficácia a norma 
tributária aprovada até junho do 
exercício anterior;

7- Promover a consolidação do 
Imposto de Renda e a CSLL, 
sem diferenciação de alíquotas 
entre setores econômicos;

8- Contingenciar a atual 
pressão tributária, não 
permitindo aumentos de 
alíquotas ou de bases de 
cálculo;

9- Adicionalmente estabelecer 
mecanismos automáticos 
de ajuste que resultem 
em diminuição da pressão 
tributária.
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Everardo  Maciel, ex-secretário 
da Receita Federal, diz que 

novo imposto federal (IVA) é um 
“invertebrado gasoso” 

O relator Sandro Mabelt prevê a  simplificação do sistema tributário 

agosto de 2008 agosto de 2008

podem se desviar do caminho. A 
proposta em relação ao ICMS, por 
exemplo, parece positiva – pelo me-
nos à primeira vista. A unificação 
das legislações estaduais que regem 
o imposto é uma antiga reivindica-
ção da sociedade brasileira. Cada 
um dos 27 estados brasileiros trata 
do assunto de uma maneira dife-
rente, o que cria uma “salada tri-
butária”. Mas a proposta deixa em 
aberto questões importantes. Uma 
delas é a definição das alíquotas 
que serão cobradas. A PEC remete 
a decisão ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária, Confaz, com-
posto pelos secretários estaduais 
de Fazenda. Ao Congresso restaria 
o papel de aprovar ou rejeitar a alí-
quota apresentada pelo órgão. 

“É o maior acinte que já vi à Re-
pública”, afirma Maciel. “É uma 
usurpação da função legislativa do 
Congresso.” A alteração no ICMS 

recursos não estão previstos. As-
sim, de onde sairá o dinheiro para 
compor esse fundo? Não se sabe, 
mas, como lembra Ives Gandra, um 
aumento da carga tributária nunca 
pode ser descartado no Brasil. Pa-
rece um filme antigo com pequenas 
alterações no roteiro.

pode acarretar outro problema. 
Com a uniformização das alíquotas 
do imposto, alguns estados sofrerão 
perdas na arrecadação. Para con-
tornar esse problema, o projeto de 
reforma prevê a compensação por 
intermédio de um Fundo de Esta-
bilização, cujo formato e fontes de 

As distribuidoras defendem, por 
isso, a manutenção da Cide, um 
imposto regulatório que dificulta a 
vida de quem pensa em subfaturar 
produtos. Isso porque a contribui-
ção é calculada a partir de um va-
lor fixo (0,18 real, atualmente), que 
incide sobre cada litro vendido de 
combustível. “A tributação especí-
fica, aquela que calcula o imposto 
a partir da unidade e não do preço, 
reduz fortemente a possibilidade 
de subfaturamento”, lembra o pro-
fessor André Montoro. É o caso do 
setor cervejeiro, em que o IPI é co-
brado por unidade e não por valor. 

Há o temor que a reforma funcio-
ne como uma espécie de marcha-à-
ré para algumas conquistas dos úl-

timos anos. Uma delas refere-se ao 
imposto monofásico e ao regime de 
substituição tributária, responsáveis, 
em diversos setores, pela redução 
substancial da sonegação fiscal. No 
caso dos combustíveis, por exem-
plo, o recolhimento se dá em apenas 
um elo da cadeia: as refinarias, em 
quase sua totalidade pertencentes à 
Petrobrás. É mais simples e seguro 
cobrar de apenas uma empresa do 
que tentar fiscalizar as cerca de 200 
distribuidoras e os 35 000 postos de 
combustível espalhados pelo Brasil. 
“O projeto não ameaça diretamente 
esse instrumento”, afirma Josefino 
Borges, gerente de tributos indire-
tos da Souza Cruz, maior fabricante 
de cigarros do país. “Mas quando se 

mexe na árvore, um galho pode cair.” 
De fato, desde que a PEC 233 che-
gou ao Congresso Nacional, quase 
500 sugestões de emendas de par-
lamentares foram protocoladas. A 
possível avalanche de modificações 
preocupa o ex-secretário Maciel. 
“Sempre há o risco de aproveitarem 
essas ocasiões para ‘encaixar’ coisas 
que nada têm a ver com o propósito 
da reforma”, diz ele. “Sabemos como 
o projeto chegou ao Congresso, mas 
não sabemos como ele sairá de lá.”

Por isso, executivos de setores 
como o de cigarros, no qual 60% do 
preço final do produto correspon-
dem à carga fiscal, acompanham de 
perto o trâmite no Congresso. Ali, 
algumas boas (e necessárias) idéias 
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Artigo

Os grandes tributaristas contemporâneos, den-
tre eles Tipke, Kirchoff e Tanzi, são unânimes 
em admitir a simplificação como um princípio 

basilar da tributação moderna. Todos percebem que 
sistemas tributários desnecessariamente complexos 
favorecem a sonegação e a elisão fiscal, reduzem a ca-
pacidade de compreensão dos contribuintes e obsta-
culizam o próprio trabalho da fiscalização. 

Alguns países, notadamente os da Europa Oriental, 
radicalizaram na opção pela simplificação, ao acolhe-
rem o flat tax, como forma de tributação da renda. 
Tal modelo estabelece que a renda será tributada pela 
simples incidência de uma alíquotaa sobre os rendi-
mentos brutos, sem tomar em conta qualquer dedução 
ou classes de renda. Nega a aplicação do princípio da 
progressividade, para remetê-lo à política de gastos. 

Creio que essa solução é demasiado radical, além 
de, no caso brasileiro, inconstitucional. Não posso, 
entretanto, deixar de reconhecer que ela representa 
uma reação contra o que generalizadamente se enten-
de como o caos tributário. No Brasil, todavia, nos últi-
mos anos, percebo mudanças que apontam na direção 
contrária à simplificação. 
O Simples representou um notável progresso na trib-
utação das microempresas. Ainda que originalmente re-
strito ao âmbito federal, induziu a construção de sistemas 
análogos na tributação do ICMS.  Muitos postulavam que 
abrangesse os tributos federais, estaduais e municipais. 
Essa demanda resultou na promulgação, por força da EC 
nº 42, do parágrafo único do art. 146 da CF.  

O que, contudo, deveria ser objeto de comemoração 
converteu-se em motivo para lamentação. O Simples 
Nacional (LC nº 123, de 2003) é de uma extraordiná-
ria complexidade. Gerou uma pavorosa forma de apu-
ração do tributo. Admitiu uma estranha possibilidade 
de fiscalização concorrente entre as entidades federa-
tivas. Transformou em quimera a exigência constitu-
cional do cadastro único. 

Já agora se constata novo recuo na trajetória da sim-
plificação do sistema tributário brasileiro. A tributação 
de bebidas frias, desde 1989, com aperfeiçoamentos 
introduzidos em 2004, tomava por base a incidência *Everardo Maciel é consultor e ex-secretário da Receita Federal 

EvErardo MaciEl *

de alíquotas específicas, isto é, os tributos levavam em 
consideração a natureza da bebida e seu volume físico 
e não os preços dos produtos. Tecnicamente, diz-se 
que se tratava de uma incidência ad rem em contrapo-
sição à incidência ad valorem. Esse modelo é adotado 
em inúmeros países, justamente para prevenir a óbvia 
possibilidade de sonegação nos preços. 

A recém sancionada Lei nº 11.727, decorrente da 
conversão da MP nº 413, acolheu um “contraban-
do”, introduzido à socapa, para reformular comple-
tamente a tributação das bebidas frias. Qualquer 
especialista que compulsar os artigos da lei que 
tratam dessa matéria fica espantado com a primoro-
sa complexidade estabelecida. Abriu-se um campo 
fértil para sonegação e elisão fiscal, para não falar 
no restabelecimento de velhas contendas judiciais, 
pacificadas há muito tempo.

As alegações para a mudança são pífias. À luz de 
aritmética frívola, procura-se demonstrar que, na in-
cidência ad rem, dois produtos com preços distintos 
recolhem o mesmo tributo devido. É assim, como é 
óbvio, porque a incidência não é ad valorem. Raciocí-
nio, portanto, tautológico. 

Cabe assinalar que, nos tributos indiretos, o ver-
dadeiro contribuinte é o consumidor. A empresa tão-
somente recolhe o imposto. 

Não se consegue distinguir, por absoluta impossi-
bilidade, no ato do consumo, a renda do consumidor. 
Por essa razão, não se aplica o conceito de capacidade 
contributiva nos tributos sobre o consumo. Prefere-se 
o de seletividade, em função da natureza da merca-
doria. Produtos isentos da cesta básica não passam a 
ser onerados, quando adquiridos por pessoas de maior 
renda. Por falta de nexo. 

Não se pode, por fim, esquecer que margens maio-
res quando resultantes da tributação ad rem são cap-
turadas pela tributação da renda. 

A MARÉ TURVA do 
sistema tributário

agosto de 2008

A reforma tributária deverá ser 
aprovada ainda este ano, logo 
após as eleições, pois a maté-

ria já foi suficientemente discutida na 
Câmara e no Senado. E os resultados 
da reforma se farão sentir mais pela 
qualidade da tributação do que pela 
quantidade, em termos de aumento 
ou diminuição, da carga tributária. 
A afirmação foi feita pelo ex-minis-
tro da Fazenda e deputado federal 
Antônio Palocci (PT-SP), presidente 
da Comissão Especial da Reforma 
Tributária, em palestra para os mem-
bros dos Conselhos de Administra-
ção e Consultivo do ETCO, no dia 4 
de agosto, em São Paulo. “O Brasil 
vem fazendo a coisa certa há muito 
tempo, mas penso que nos próximos 
anos precisamos nos concentrar nas 
reformas. São elas que irão fazer o 
Brasil passar de país em desenvolvi-
mento para país desenvolvido”, afir-
mou Palocci. “Precisamos saber até 
onde vamos avançar, até onde vamos 
responder com a mão do Estado.”

Segundo ele, ao longo do tempo 
o sistema tributário ficou complica-
do no Brasil, e um dos objetivos da 
reforma é buscar mecanismos que 
simplifiquem e melhorem a arreca-
dação. “Acredito que com isso conse-
guiremos alongar a base de tributa-
ção”, afirmou. Para Palocci, um dos 
maiores nós da reforma é a questão 
dos incentivos fiscais. Uma maneira 
de resolver isso, na avaliação dele, é 
a proposta de se cobrar o ICMS ape-

nas no destino, pois isso eliminaria o 
apelo dos incentivos na guerra fiscal. 
Outro problema é a enorme quanti-
dade de alíquotas do ICMS. “Com o 
novo ICMS, a idéia é ter cinco alí-
quotas e uma lei federal única”, afir-
mou Palocci. ”A intenção é acabar 
com o passeio de notas.”

 Na avaliação do ex-ministro, os 
instrumentos institucionais, jurídicos 
e econômicos ainda estão em cons-
trução no país, o que torna a reforma 
tributária uma grande oportunidade 
para se tentar melhorar o ambiente 
de negócios e a competitividade das 
empresas nacionais. Citando um es-
tudo da Confederação Nacional da 
Indústria, CNI, ele lembrou que 48 
empresas brasileiras já são ou estão 
em via de ser multinacionais. “Isso 
significa que nós não estamos mais 
competindo só aqui, no Mercosul. 
Nosso campeonato é outro. É o 
campeonato dos Brics (N.R. - sigla 
de Brasil, Rússia, Índia e China), e 
não podemos entrar nessa disputa 
sem poder de competição”, afirmou. 
Em sua avaliação, os fundamentos 
econômicos do país são positivos, 
apesar de haver um cenário externo 
negativo. “O mundo está nos en-
viando ventos e tempestades desde 
agosto do ano passado, mas estamos 
agüentando. E do ponto de vista da 
economia global a crise ainda não 
mostrou todo o seu efeito e, portan-
to, o Brasil precisa fortalecer suas 
instituições”, afirmou ele. 

A REFORMA SAI 
ainda este ano
O ex-ministro Antônio Palocci diz que a mudança no sistema tributário é uma forma de melhorar 
o ambiente de negócios no país e a competitividade das empresas brasileiras no exterior

O ex-ministro Antônio Palocci diz que o 
paîs tem de se concentrar nas reformas
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Especialistas discutem os benefícios que o respeito à posse do conhecimento pode trazer para o 
desenvolvimento econômico do País, em evento promovido pelo ETCO, em Brasília

Evento
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Inovação e propriedade   
intelectual  

te do Instituto Nacional de Pro-
priedade Intelectual ( INPI), que 
falou sobre os esforços da entidade 
para aperfeiçoar o sistema brasilei-
ro de propriedade intelectual. “Es-
tamos organizando o mercado de 
conhecimento porque ele amplia 
a segurança jurídica dos contratos 
e permite a redução dos custos de 
transação”, explica Ávila. A rees-
truturação do INPI, segundo ele, 
é muito mais abrangente do que 
uma simples arrumação; é fazer 
um INPI de fato voltado para pro-
mover a geração de propriedade 
intelectual. “Há todo um esforço 
para a capacitação tecnológica do 
instituto. Além disso, estamos nos 
aproximando e fazendo cooperação 
com os principais atores do siste-
ma internacional de patentes e isso 
tem trazido resultados bastante 
promissores”, disse Ávila.  

“Muitas vezes a propriedade in-
telectual é percebida como um sis-
tema que visa proteger e dar incen-
tivo ao inventor. Mas essa é uma 
visão parcial, pois sua missão é ge-
rar valor não apenas para quem in-
venta mas para produtores de uma 
maneira geral, para consumidores 
e de uma maneira mais ampla para 
todos os cidadãos”, afirmou Ávila. 
Para ele, a natural vocação do sis-

No dia 18 de junho, o 
Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial 
(ETCO) promoveu em 

Brasília o workshop Inovação e 
Propriedade Intelectual para  dis-
cutir os benefícios que o respeito 
à propriedade intelectual traz para 
a economia. O encontro foi uma 
iniciativa da Câmara de Tecnologia 
do ETCO, criada em 2007, e con-
tou com palestras de importantes 
especialistas, como Jorge Ávila, 
presidente do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial; Juliana 
Viegas, presidente da Associação 
Brasileira da Propriedade Intelec-
tual e Jorge Raimundo Filho, pre-
sidente do Conselho Consultivo 
da Interfarma. A mediação ficou 
a cargo do jornalista Ethevaldo Si-
queira. O principal objetivo deste 
evento, de acordo com o presidente 
executivo do ETCO, professor An-
dré Montoro, foi colocar a questão 
da da propriedade intelectual como 
ferramenta para o crescimento eco-
nômico. “O respeito à propriedade 
intelectual estimula a inovação, 
que é o motor do desenvolvimento” 
afirmou o professor André Monto-
ro. 

A abertura do seminário ficou 
por conta de Jorge Ávila, presiden-

Da esquerda para a direita: 

Jorge Raimundo, Juliana Viegas, Jorge 

Ávila, Ethevaldo Siqueira e André Montoro, 

durante  o workshop Inovação 

e Propriedade Intelectual



ca, a maior diretoria do INPI era a 
de contratos e a diretoria de patentes 
era relativamente pequena, o absolu-
to oposto do que estamos construin-
do neste momento”, disse Ávila.

Ao iniciar sua palestra, a dra. 
Juliana Viegas, presidente da As-
sociação Brasileira da Proprieda-
de Intelectual (ABPI), ressaltou 
que iria falar do ponto de vista da 
iniciativa privada com relação ao 
aspecto inovação e propriedade 
intelectual, já que é advogada de 
empresas privadas. “A inovação é 
cada vez mais importante para que 
as empresas se insiram em uma 
economia globalizada. As empresas 
brasileiras estão sendo estimuladas 
a exportar e inovar para se inserir 
nesse mercado globalizado através 
de uma atualização tecnológica ou 
então vão sofrer a concorrência de 
quem já está neste mercado”, afir-
mou ela. Segundo Viegas, não há 
escapatória. As companhias na-
cionais têm de encarar o processo 
e a necessidade de inovação. Não 
existe nenhum estímulo à inovação 

tema de propriedade intelectual é 
promover incentivos para as ativi-
dades criativas. Porém, não ape-
nas isso. “Há uma dimensão tão 
ou mais relevante que é prover o 
incentivo à circulação do conheci-
mento que é gerado”.

Em sua apresentação, Ávila cita 
a atual política de desenvolvimento 
produtivo recentemente anunciada 
pelo governo federal e que é uma 
segunda fase da política industrial 
lançada em 2004. Ele ressalta que 
esta política industrial tem uma na-
tureza muito distinta das políticas 
industriais que o Brasil praticou nas 
décadas de 50, 60, 70 e 80. “É uma 
política que tem na promoção da 
inovação o seu principal eixo articu-
lador e é por isso que a propriedade 
intelectual surge de uma maneira 
absolutamente diferente de como 
comparecia nas políticas industriais 
do passado”, afirma ele. “Se lembrar-
mos como se pensava a propriedade 
intelectual no passado, a gente lem-
bra  dos controles que se fazia sobre 
transferência de tecnologia. Na épo-

sem um sistema forte e eficiente de 
proteção à propriedade intelectual. 

Um dos motivos para o Brasil não 
ter dado um salto em termos de au-
mento de patentes no exterior, con-
siderando que nós temos uma lei de 
inovação, que é de 2004, uma lei de 
incentivos fiscais à inovação e o re-
conhecimento do governo de que a 
inovação é algo importante, é o fato 
de tudo isso ainda ser muito novo. 
“As empresas ainda estão relutantes 
em usar estes incentivos.” Mas isso 
está mudando. “As universidades 
começam a assumir um papel ativo 
na geração, na gestão e na comer-
cialização de tecnologia através de 
suas incubadoras, de seus parques 
tecnológicos, por exemplo”, afirmou 
ela. Outra característica deste seg-
mento no país, de acordo com Vie-
gas, é a grande incoerência entre o 
discurso que o Brasil desenvolve no 
exterior e o que acontece de fato na 
prática na nossa realidade. 

No exterior, o Brasil defende a ne-
cessidade de um maior fluxo tecno-
lógico dos países desenvolvidos para 

os países em desenvolvimento. “Mas 
hoje, e eu falo isso com a experiên-
cia de quem trabalha nessa área, se 
uma empresa brasileira pretende 
adquirir uma licença do exterior ou 
fazer uma compra de tecnologia do 
exterior, ela vai enfrentar proble-
mas como carga tributária excessi-
va e complexa e limites cambiais às 
remessas para o exterior. “É preciso 
haver um equilíbrio entre a neces-
sidade de tributar essas remessas à 
necessidade do governo de contro-
lar, de proteger o empresariado na-
cional e por outro lado um estímulo 
ao livre fluxo de tecnologia entre os 
países”, disse ela.

Na opinião de Jorge Raimundo 
Filho, presidente do Conselho Con-
sultivo da Interfarma, o Brasil pre-
cisa dar sinais mais seguros ao ex-
terior de que reconhece e respeita a 
propriedade intelectual. “Nós temos 
hoje mais de 20 projetos no Con-
gresso Nacional buscando deterio-
rar a lei”, afirmou. Remar em sen-
tido contrário, segundo ele, é uma 
prática antiga no país. “Ficamos pa-

rados 51 anos com uma política do 
governo que procurava incentivar 
a empresa nacional e por isso nós 
não tínhamos a lei de propriedade 
industrial no setor farmacêutico”, 
conta Jorge Raimundo. A lei apare-
ceu em 1996 e estimulou a inova-
ção. A Fiocruz, Fundação Oswaldo 
Cruz, ligada ao Ministério da Saú-
de, já tem 60 pedidos de registro 
de patentes no INPI. Também no 
setor privado as empresas se mobi-
lizam para garantir a propriedade 
de seus inventos. Um exemplo é a 
Biolab Farmacêutica, que entrou 
com 12 pedidos de patentes. “Ou 
seja, em 12 anos, com a lei, houve 
um aumento expressivo no volume 
de solicitações. Mas ainda esta-
mos mal no ranking mundial de 
pedido de patentes”, afirmou Jor-
ge Raimundo. Como comparação, 
ele lembrou que os Estados Unidos 
tiveram, em 2007, 52 000 pedidos 
de patentes. No mesmo ano, o Ja-
pão registrou 27 000 pedidos. Já no 
Brasil foram apenas 384.

O mercado farmacêutico mundial 

vale US$ 600 bilhões e os Estados 
Unidos representam US$ 274 bi-
lhões (45% do total), enquanto o 
Brasil responde por 1,4% do mer-
cado mundial. “Vocês podem tirar 
duas conclusões: os EUA são um 
país de gente doente e o Brasil é um 
país de gente extremamente saudá-
vel”, disse Jorge Raimundo. Para se 
ter uma idéia, Europa, EUA e Japão 
representam, juntos, 80% do merca-
do farmacêutico com 20% da popu-
lação. O resto do mundo, que repre-
senta 80% da população responde 
por 20% do mercado. Segundo Jor-
ge Raimundo, uma das maneiras de 
equilibrar isso no Brasil é através 
da promoção da inovação, de novos 
investimentos em pesquisa e da efe-
tiva ação da  Lei de Propriedade In-
telectual. “Nós temos a lei, mas há 
o problema do enforcement. A lei 
tem de funcionar e o Brasil precisa 
dar sinais, como disse a dra. Julia-
na, seguros para o exterior de que 
reconhece a propriedade intelectual 
como uma ferramenta importante”, 
afirmou ele.
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Brasília no dia 18 de junho para discutir o 

respeito à propriedade intelectual como 

fator de estímulo à inovação tecnológica 
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A segunda edição do livro 
Cultura das Transgressões 
no Brasil - Lições da His-
tória (Editora Saraiva), 

produzido pelo Instituto Brasilei-
ro de Ética Concorrencial, ETCO, 
em parceria com o Instituto Fer-
nando Henrique Cardoso, iFHC, 
foi lançada no dia 19 de junho, em 
concorrido evento na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. O 
costume de transgredir, segundo 
afirmou na ocasião o presidente 
do Conselho de Ética da Associa-
ção Comercial do Rio de Janeiro, 
Nelson Janot Marinho, é um as-
sunto que merece maior reflexão, 
mesmo já havendo no país um 
enorme conjunto de leis, normas 
e códigos de conduta. “A urgência 
da necessidade de trazer à luz do 
debate um assunto tão complexo, 
e ao mesmo tempo difuso, torna 
imprescindível a leitura desse li-
vro”, disse Marinho. Do evento fez 
parte um bate-papo com autores, 
mediado pelo articulista Merval 
Pereira, seguido de espaço para 
autógrafos e coquetel. 

A idéia de lançar o livro surgiu 

A segunda edição do livro 
Cultura das Transgressões 
no Brasil - Lições da História, 
lançada em junho, chega às 
principais livrarias do País

Livro
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O alto custo 
das transgressões  

Montoro, a falta de ética que deriva 
da cultura das transgressões ameaça 
a democracia e prejudica o cresci-
mento econômico no país. “É indis-
pensável encontrar caminhos para 
superar essa cultura”, afirma ele. “E 
o livro propicia uma excelente refle-
xão em torno dessa questão.”

Um dos autores presentes, o 
cientista político Bolívar Lamou-
nier, procura elucidar no livro a 
relação existente entre transgres-
são e economia de mercado, mas 
põe em dúvida o papel da classe 
média como agente de revisão de 
valores e de apoios políticos que 
possam colocar um freio à escala-
da da transgressão. E conclui, não 
sem desalento: “Estou convencido 
de que o aumento da transgressão 
no Brasil é um correspondente 
inevitável do processo de moder-
nização, o preço que se paga por 
uma sociedade dinâmica, moder-
na e democrática”.

Por sua vez, Joaquim Falcão, tam-
bém presente no evento e diretor 
da Escola de Direito da FGV-Rio, 
aponta em seu texto a existência 
de “transgressões coletivizadas” no 
país, como produto da prática re-
petitiva de transgressões individu-
ais. Para Falcão, a proliferação de 
atos legais que procuram discipli-
nar variados aspectos das relações 
econômicas e sociais no país mais 
dificulta do que facilita o combate 
à transgressão, pela complexidade 
jurídica oposta à tarefa de fiscaliza-
ção. “O país está subordinado a um 
sistema institucional pesado e atra-
sado”, afirma o autor. 

seminário contou com a partici-
pação de renomados estudiosos 
da atualidade e da história bra-
sileiras - Bolívar Lamounier, Joa-
quim Falcão, José Murilo de Car-
valho e Roberto DaMatta -, sob 
a coordenação do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso e 
do ex-ministro Marcílio Marques 

Moreira, e com a apresentação 
do economista e professor André 
Montoro, presidente executivo do 
ETCO. O livro faz um apanhado 
de várias facetas que dão forma 
às transgressões no Brasil desde 
suas origens, tanto no âmbito pú-
blico quanto no privado. 

De acordo com o professor André 

após a realização de um seminá-
rio homônimo, promovido pelo 
ETCO em parceira com o iFHC 
em agosto de 2007. Nesse encon-
tro, a seguinte questão esteve no 
centro das discussões: “Superar a 
cultura da transgressão é condi-
ção para o desenvolvimento?” Em 
busca da resposta mais precisa, o 
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Diariamente, uma parte significa-
tiva da economia brasileira opera fora 
do alcance do Estado. As atividades 
não observadas pelo Estado podem 
englobar desde a venda de guarda-
chuvas nas ruas durante temporais, 
passando por fabricação caseira de 
bolos e pães, emprego de trabalha-
dores sem carteira e relato parcial 
da venda de determinado estabeleci-
mento comercial. O que todas estas 
atividades têm em comum? Todas 
fazem parte do que chamamos de 
economia subterrânea. Nota-se, por-
tanto, que a definição de economia 
subterrânea é bastante ampla o que 
torna seu estudo bastante complexo.

Durante muitos anos, a economia 
subterrânea, ou não mensurada pe-
los órgãos do governo, foi conside-
rada residual, não sendo objeto de 
preocupação dos formuladores de 
política econômica. Entretanto, a 
partir dos anos 70 percebeu-se que o 
tamanho das atividades econômicas 
não mensuradas pelo Estado poderia 
representar uma parcela importante 
no PIB dos países. 

Uma definição usualmente aceita 
na literatura sobre o tema é a de que 
a economia subterrânea é “toda a 
produção de bens e serviços não de-
clarada ao governo deliberadamen-

Um combate à economia informal deve se concentrar nas suas causas que são a elevada carga 
tributária, a rigidez do mercado de trabalho que eleva o custo da mão de obra e a corrupção  

Informalidade
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A Economia Subterrânea  
no Brasil  

te algo de errado no aparato institu-
cional do país. Ou seja, a economia 
subterrânea está se ampliando por-
que os custos associados à economia 
oficial são elevados o bastante para 
proporcionar ganhos aos que ope-
ram fora dela. Além de ofertar bens 
e serviços, não ofertados pela econo-
mia oficial, a economia subterrânea 
gera empregos e renda, e possui uma 
dinâmica própria resultante das for-
ças de mercado que buscam uma 
maior flexibilidade na operação das 
atividades econômicas. Como um 
objeto não observável, logo de difícil 
mensuração, a análise da economia 
subterrânea é demasiadamente difí-
cil, pois a mesma pode ser composta 
por atividades legais ou ilegais, que 
envolvam moeda ou escambo, por 
razões fiscais ou administrativas. 

No Brasil, uma parte importante 
da economia subterrânea agrega a 
economia informal que, em geral, é 
definida como os trabalhadores que 
não possuem carteira assinada ou os 
trabalhadores que não contribuem 
para a previdência social. A economia 
informal é facilmente observada. As 
estatísticas oficiais sobre a economia 
informal indicam o quão regulado é 
o mercado de trabalho brasileiro que 
coloca em torno de 30% de seus em-

Fernando de Holanda Barbosa Filho*

“No último ano 
a economia 

informal cresceu 
de forma mais 

acelerada que a 
formal ”

te para: a) evadir impostos; b) evadir 
contribuições para a previdência 
social; c) evadir o cumprimento de 
leis e regulamentações trabalhistas 
e d) evitar custos decorrentes do 
cumprimento de normas aplicáveis 
em determinada atividade”. Todas 
estas atividades reduzem a arreca-
dação de tributos, a credibilidade 
das estatísticas oficiais, dificultam 
a escolha de políticas públicas, além 
de levar a uma competição desigual 
entre firmas da economia oficial e 
da subterrânea. A redução da base 
de arrecadação tributária implica 
alíquotas mais elevadas sobre os 
que pagam impostos e, com isso, 
uma maior distorção tributária. 

O desenvolvimento da economia 
subterrânea é um sinal de que exis-



economia subterrânea, o que facilita 
prescrições de política econômica 
para o problema. Uma desvantagem 
do MIMIC é que este método não 
dimensiona a economia subterrânea, 
mas fornece somente um índice que 
permite a análise do seu desenvolvi-
mento ao longo do tempo.

O MIMIC parte da idéia de que, 
embora a economia subterrânea não 
seja observável, esta deixa alguns 
“rastros” na economia (os indicado-
res) e é incentivada por alguns fato-
res (as causas)3  . Os “rastros” da eco-
nomia subterrânea que utilizamos 
foram: a fração de trabalhadores 
sem carteira sobre o total de empre-
gados e a razão entre papel moeda 
em poder do público (PMPP) e de-
pósitos à vista (DEP). A escolha da 
primeira variável é óbvia visto que a 

pregados em condições diferentes da 
determinada legalmente 1.  

Com o intuito de estudar o com-
portamento recente da economia 
subterrânea no Brasil, o IBRE, em 
conjunto com o Instituto ETCO, 
realizou um trabalho em que o pri-
meiro passo foi identificar de forma 
precisa as atividades que compõem a 
economia subterrânea brasileira. O 
segundo passo foi escolher o método 
de estimação e analisar as variáveis 
que influenciam determinada ativi-
dade na economia subterrânea. O 
método utilizado para estimar a eco-
nomia subterrânea foi o de Múlti-
plas Causas e Múltiplos Indicadores 
(MIMIC), desenvolvido por Jöreskog 
e Goldberger (1975) 2 . O método 
MIMIC possui a vantagem de or-
denar os fatores que mais afetam a 

economia informal é parte da econo-
mia subterrânea. A segunda variável 
é escolhida porque atividades que fo-
gem do controle do Estado buscam 
utilizar mais moeda do que o siste-
ma bancário. Logo um crescimento 
da razão PMPP/DEP indicaria um 
crescimento da economia subterrâ-
nea. Os fatores selecionados por afe-
tarem a economia subterrânea são: 
carga tributária, rigidez do mercado 
de trabalho, corrupção, exportações 
de produtos industrializados como 
percentagem do PIB e o nível de ati-
vidade econômica. 

Uma elevada carga tributária es-
timula o crescimento da economia 
subterrânea, pois eleva o ganho 
daqueles que conseguem evadir 
impostos. A rigidez do mercado de 
trabalho é outro fator que afeta de 

forma positiva a economia subter-
rânea, uma vez que o cumprimento 
de toda a legislação trabalhista ele-
va bastante o custo da mão-de-obra. 
Logo, uma empresa que não cumpra 
todas as determinações legais reduz 
o seu custo. A corrupção estimula 
a economia subterrânea porque um 
agente, que não respeita a legislação 
vigente, possui uma saída para evitar 
sua punição (desde multas até mes-
mo a prisão ou corromper o agente 
da lei). As exportações contribuem 
de forma negativa com a economia 
subterrânea na medida em que a ati-
vidade exportadora é extremamente 
burocratizada em todo o mundo, 
tornando a tarefa muito difícil para 
uma empresa que tente operar na 
economia subterrânea. Por último, 
temos o nível de atividade econômi-

ca que, teoricamente, tem um efeito 
ambíguo sobre a economia subterrâ-
nea. Ou seja, a economia subterrâ-
nea pode se expandir quando o de-
semprego aumenta, ocorrendo uma 
relação anticíclica; ou a economia 
subterrânea pode se reduzir quando 
o desemprego aumenta, ocorrendo 
uma relação pró-cíclica. 

Os resultados de nosso trabalho 
mostram que a economia subterrâ-
nea possui uma relação pró-cíclica 
com a economia formal, ou seja, 
quando a economia formal cresce, 
a subterrânea também cresce. Uma 
possível explicação é a de que as 
duas economias não são compar-
timentos estanques onde o traba-
lhador da economia subterrânea 
somente consome produtos da eco-
nomia subterrânea, enquanto que 
o trabalhador da economia oficial 
somente consome produtos desta. 
Muito pelo contrário, os dois seto-
res interagem e, com isso, a eleva-
ção da renda em um setor estimula 
a compra de bens e serviços no ou-
tro setor e vice versa.

Os resultados indicam, ainda, que 
no último ano a economia subterrâ-
nea (8,7%) cresceu de forma mais 
acelerada do que a economia oficial 
(5,4%). Este maior crescimento é 
fruto de diversos fatores dentre os 
quais podemos mencionar: maior 
flexibilidade para contratar e demi-
tir da economia subterrânea, queda 
das exportações como razão do PIB 
e a elevação da carga tributária. To-
dos estes fatores juntos contribuem 
para este maior crescimento da eco-
nomia subterrânea.

Como mencionado anteriormen-
te, uma das virtudes do método 
utilizado na estimação (MIMIC) é a 
análise do impacto relativo de cada 
um dos fatores mencionados na 
economia subterrânea. Neste tra-
balho, verificamos que as variáveis 
que mais influenciam a economia 
subterrânea são: a carga tributária, 
a corrupção, o nível de atividade e 
as exportações. Logo, o governo po-

deria reduzir a economia subterrâ-
nea com políticas que levem a uma 
redução da carga tributária, a um 
combate à corrupção, à elevação 
das exportações ou a uma combina-
ção de todas estas políticas.

É importante ressaltar que so-
mente um combate à redução da 
economia subterrânea brasileira não 
seria suficiente à ampliação da eco-
nomia oficial já que a mesma ofere-
ce diversas atividades que não são 
oferecidas quando todas as regras, 
leis e impostos são cumpridos. Um 
combate à economia subterrânea 
deve se concentrar em suas causas. 
Caso contrário, uma repressão mais 
severa com relação as suas ativida-
des econômicas, ocasionaria uma 
elevação do desemprego, queda da 
renda e redução dos bens e serviços 
ofertados no mercado,  elevando os 
problemas sociais brasileiros.

* Professor da FGV e economista do 
IBRE-FGV. Este artigo é resultado de 
um trabalho realizado em parceria 
entre o IBRE e o ETCO. Agradeço 
a colaboração dos membros do con-
selho do ETCO, em especial ao mi-
nistro Marcílio Marques Moreira e ao 
professor André Montoro Filho.   

1 Com base nos dados da Pesqui-
sa Mensal de Emprego (PME) do 
IBGE, a parcela de empregados sem 
carteira no total de empregados na 
economia brasileira era em torno 
de 28% em fevereiro deste ano. Em 
Março de 2002, este percentual foi 
de 31%, atingindo um pico de 35% 
em Dezembro de 2004, reduzindo-
se desde então.

2 Jöreskog, Karl G. e Arthur S. 
Goldberger 1975. “Estimation of a 
model with multiple causes of a sin-
gle latent variable,” Journal of the 
American Statistical Association, 
70, pp.631—639.

3 Tecnicamente, existem diversas 
variáveis covariadas com a econo-
mia subterrânea, que a literatura 
chama de causais e indicadoras. 

“O mercado de 
trabalho coloca 

cerca de 30% dos 
trabalhadores na  
informalidade”
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Por meio do CNCP, o governo busca reduzir 
o alcance da ação dos falsificadores coibindo 
tanto a oferta quanto a demanda de produtos

Falsificação
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Só fiscalizar é 
pouco 

Por Romoaldo de Souza

mercadoria falsificada origina-se 
no sudeste asiático.

O outro reforço vem da Câmara 
dos Deputados. Em maio, final-
mente, os deputados resolveram 
instalar uma comissão especial 
para sistematizar o trabalho de 
agrupar mais de uma centena de 
projetos que tramitam na casa, 
todos versando sobre tipificação 
do crime de pirataria.

O levantamento das propostas 
apresentadas em forma de proje-
to já está bastante avançado, se-
gundo o deputado Pedro Chaves 
(PMDB-GO), presidente da co-
missão especial. “Recentemente, 
a Comissão de Constituição e Jus-
tiça deu importante passo nesse 
sentido, quando aprovou o substi-
tutivo ao Projeto de Lei 2729/03, 
que tipifica o crime de pirataria 
em obra intelectual, incluindo 

O combate à falsificação 
de produtos no Brasil 
ganhou, recentemen-
te, dois reforços de 

peso, comemorados no Conselho 
Nacional de Combate à Pirata-
ria, CNCP, órgão vinculado ao 
Ministério da Justiça. Um deles 
foi a entrada da Confederação 
Nacional do Comércio, CNC, na 
vaga antes ocupada pela Asso-
ciação Brasileira de Direitos Re-
prográficos, ABDR. A entrada da 
CNC vem reforçar o trabalho de 
combate às falsificações porque 
“o Brasil tem características de 
país consumidor, e não de produ-
tor de produtos falsificados”, diz 
o secretário-executivo do CNCP, 
André Barcellos. Tanto isso é 
verdade que, afirma, em recente 
estimativa o CNCP calculou que 
75% do que circula no Brasil de 

programas de computador, vide-
ofonogramas e fonogramas”, afir-
ma o parlamentar. Chaves lembra 
que o projeto é parte do resultado 
da CPI da Pirataria, de 2003, que 
denunciou a quadrilha chefiada 
pelo empresário chinês, naturali-
zado brasileiro, Law Kin Chong. 

Agora com o reforço da CNC, 
que se alia à Confederação Na-
cional da Indústria, CNI, na es-
tratégia de realizar campanhas 
educativas pelo país inteiro com 
mensagens contra a pirataria, o 
CNCP arregaça as mangas. Em 
breve, deverá divulgar os resulta-
dos de uma pesquisa, contratada 
pelo setor de software, na qual 
as conclusões já virão com um 
esboço do que será abordado nas 
campanhas educativas.

Para André Barcellos, a socieda-
de precisa enxergar a falsificação 

de mercadorias em três diferentes 
dimensões: a criminal, uma vez 
que é manipulada por uma “rede 
criminosa internacional”; a eco-
nômica, por gerar desemprego e 
reduzir a atração de investimen-
tos; e a social, pelos riscos que 
os produtos pirateados trazem ao 
consumidor final.

“É preciso que se tenha uma 
abordagem diferenciada nessas 
campanhas educativas”, diz ele. 
“Nós já temos claro que mensa-
gens direcionadas ao consumidor 
de que a pirataria é crime não têm 
uma boa aceitação.” Quem com-
pra o CD ou DVD pirata, explica, 
não se enxerga como um crimino-
so. Já as campanhas informativas 
que falam do desemprego causado 
pela ação dos falsificadores produ-
zem mais resultados, assim como 
as que dão conta dos prejuízos 

da sonegação fiscal. “É preciso 
salientar que a pirataria corrói a 
arrecadação de tributos que po-
deriam ser direcionados para a 
educação, a saúde e outras áreas 
sociais”, afirma. “O consumidor é 
sensível a esse tema.”

O Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria, contudo, não 
quer se limitar a campanhas edu-
cativas. Barcellos aposta também 
na ênfase à repressão nas zonas 
primárias - portos, aeroportos e 
regiões de fronteira -, pelas quais 
entram no país os produtos pira-
teados. O problema se repete, em 
maior ou menor grau, nos outros 
países, mesmo entre os de eco-
nomia avançada. Segundo Bar-
cellos, até nos Estados Unidos e 
na Suécia, dois dos detentores de 
maior renda per capita no plane-
ta, a ação dos falsificadores cons-

titui uma praga.
“Se você for à Suécia, por exem-

plo, não vai encontrar a pirataria 
física, na rua, mas sim na inter-
net. E isso, num país com prati-
camente 100% de inclusão digital 
e nível de escolaridade elevadís-
simo. Nos Estados Unidos você 
observa a mesma situação.” Mes-
mo não sendo tão visível como no 
Brasil, em que produtos falsifi-
cados são vendidos a céu aberto, 
pelos camelôs na rua, o problema 
enfrentado por esses países, se-
gundo Barcellos, é também grave. 
“A pirataria invisível é tão danosa 
quanto a física”, afirma. 

Programas livres de custo (fre-
ewares) para baixar músicas e 
filmes pululam na internet, ao 
alcance de um simples clique no 
mouse. Todos eles permitem vio-
lar direitos autorais, protegidos 

André Barcellos, secretário-executivo do CNCP diz que o Brasil tem característica de país consumidor 

e não de fabricante de produtos falsificados (abaixo) e, por isso, é preciso educar o consumidor 
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Falsificação

Produtos falsificados apreendidos 

pelo CNCP onde há desde relógios 

com a marca Rolex até CDs com 

músicas e DVDs com shows do ex-

ministro da Cultura Gilberto Gil

pela legislação. As poucas exce-
ções ficam por conta de portais 
que trabalham somente com mú-
sicas que, baixadas no computa-
dor, dependem de uma confir-
mação de pagamento dos direitos 
para poder ser executadas.

Quem chega à austera sala da 
Secretaria-Executiva do CNCP 
encontra reluzentes relógios Ro-
lex, perfumes e um conjunto de 
CD e DVD com músicas e um 
show do cantor, compositor e atual 
ministro da Cultura, Gilberto Gil, 
entre os objetos falsificados que 
ali estão expostos para ilustrar o 
alcance do problema. “Não há um 
acompanhamento para se saber o 
que é mais falsificado, mas o que é 
mais visível, que está nas ruas, de 
fato são os CDs e DVDs”, diz Bar-
cellos. “Mas também há brinque-

dos, tênis, óculos, enfim, é tanta 
coisa que não dá para quantificar.” 
Um número, contudo, deverá ser-
vir de indicação do volume comer-
cializado no país. O CNCP está 
para divulgar um levantamento, 
segundo o qual, só de mercado-
rias apreendidas no Brasil, o valor 
ultrapassou a casa do 1 bilhão de 
reais no ano passado. É o dobro do 
que se apreendia em anos anterio-
res à criação do órgão pelo gover-
no, em outubro de 2004. Resta ver 
o quanto desse crescimento se de-
veu à eficiência da fiscalização e o 
quanto decorreu do puro e simples 
aumento da venda de produtos pi-
rateados no país. 

Para Barcellos, a ação coibitiva 
promovida pelo setor público, para 
ter eficácia, precisa ser comple-
mentada por uma maior conscien-

tização dos consumidores. “Por 
ser um fenômeno criminal, exige 
a repressão, para a contenção da 
oferta de produtos”, diz ele. “Mas 
se não houver também contenção 
de demanda para os produtos fal-
sificados, vamos continuar enxu-
gando gelo.”

O CNCP não ignora que o prin-
cipal indutor ao consumo desses 
produtos é o preço, que muitas 
vezes nem atinge 50% do que é 
cobrado nas lojas por produtos 
de marca comprovada. “Seria co-
vardia esperar que esses valores 
se igualassem, dado que as estru-
turas de custos para a produção 
de um e de outro bem, o legal e o 
falsificado, são totalmente diver-
sos”, diz Barcellos. Por isso, uma 
das recomendações do órgão 
para diminuir o custo de produ-

ção pela via legal está em reduzir 
os encargos sociais e tributos pa-
gos pelas empresas. 

Enquanto a comissão especial 
segue peneirando os projetos já 
apresentados sobre o assunto, a 
Câmara dos Deputados está para 
apreciar também uma Proposta 
de Emenda à Constituição, PEC, 
de autoria do deputado Otávio 
Leite (PSDB-RJ), que confere 
isenção tributária à produção 
de CDs e DVDs de música bra-
sileira ou produtos fonográficos 
de artistas nacionais. A isenção 
valeria, também, para os encar-
tes dos discos, que encarecem a 
produção em até 15%.

Segundo o autor do projeto 
de emenda, embora a repressão 
à falsificação seja uma ativida-
de relevante, se houver a redu-

ção de tributos, junto com uma 
campanha informativa dirigida 
ao contribuinte, o consumidor 
“vai ter despertada a consciên-
cia para a importância de com-
prar produtos originais”, contri-
buindo assim para o esforço de 
criação ou resgate de empregos 
na fabricação e na distribuição 
dos produtos. “É inaceitável que 
a ação da pirataria deixe 80 000 
pais e mães de família desem-
pregados”, afirma Leite. “Se o 
CD legal for produzido e ven-
dido a um preço menor, haverá 
dividendos para o país, porque 
ganhará a economia formal, e 
a nossa MPB (música popular 
brasileira), um patrimônio da 
cultura nacional, será valoriza-
da.” Com base em dados da As-
sociação Brasileira dos Produto-

res de Disco, ABPD, ele diz que, 
com a isenção tributária, CDs e 
DVDs de artistas brasileiros po-
derão ser vendidos com até 40% 
de desconto em relação aos pre-
ços atuais no mercado.

Mas o projeto do deputado 
tucano enfrenta resistências 
na base de apoio ao governo. O 
deputado petista Paulo Teixeira 
(SP) diz que enquanto a Câmara 
estiver discutindo a proposta do 
governo de reforma tributária é 
preciso esperar antes de analisar 
outras medidas de redução de 
impostos. “Nós precisamos de-
bater com a sociedade, para ver 
se ela se prontifica a abrir mão 
desses impostos”, argumenta. A 
proposta deve voltar à Comissão 
de Constituição e Justiça para 
novo parecer.
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O presidente do INPI diz que, embora culturas custem a mudar, as empresas 
brasileiras vêm mostrando avanços importantes com o fomento da inovação 
Por Simone Goldberg

Guerra à burocracia O 
presidente do 
Instituto Nacio-
nal da Proprie-
dade Industrial, 
INPI, Jorge Ávi-
la, diz que ainda 

falta no Brasil maior cultura tanto 
de propriedade intelectual como 
de inserção no mercado global, 
o que explica o baixo volume de 
pedidos de marcas e patentes de 
brasileiros no exterior. Inovação, 
acrescenta, tem de ser pensada 
em termos globais. “Vivemos mui-
to tempo num regime de economia 
fechada, em que o papel desempe-
nhado por ativos intangíveis era 
menor”, afirma. “Já existe há bas-
tante tempo uma outra inserção 
da economia brasileira no mundo, 
mas esse bastante tempo ainda é 
pouco para mudar a cultura.”

Nos Estados Unidos, segundo 
Ávila, entre 2000 e 2007 foram 
concedidas 551 patentes ao Brasil, 
não muito mais do que as 468 do 
período 1990-1999. Já a China teve 
bem mais. Foram 3 210 patentes 
nos EUA entre 2000 e 2007, con-
tra apenas 553 na década anterior. 
A explosão decorreu da entrada do 
país na Organização Mundial do 
Comércio, OMC, em 2001. Ou-
tra comparação: em 2005, último 
dado disponível, foram depositadas 
21 187 patentes no Brasil. Na Chi-
na, foram 173 327. 

Para o presidente do INPI, em 
países em desenvolvimento como 
o Brasil, onde ainda não há uma 
tradição de inovação formada, o 
fundamental para um sistema de 
propriedade intelectual é garantir 
a entrada de novos participantes. 
“O sistema não pode ser um con-
solidador de monopólios constitu-
ídos no passado, não pode ser um 
perpetuador de vantagens compe-
titivas, mas sim uma ferramenta 

para quem investe em inovação”, 
afirma. A seguir, a entrevista que 
ele concedeu à Revista ETCO:

ETCO – Que papel cabe ao INPI 
desempenhar, para ajudar no cres-
cimento econômico do país?

Ávila – Principalmente o da se-
gurança da propriedade intelectu-
al. O INPI é uma instituição cuja 
missão é garantir à indústria e à ati-
vidade econômica de maneira geral 
a propriedade sobre o resultado de 
seu esforço de inovação. É garantir 
a existência, no Brasil, de um regi-
me de propriedade intelectual que 
seja equilibrado, justo, que confira 
aos diferentes atores envolvidos na 
produção de inovação ou no uso de 
inovação a segurança do ponto de 
vista jurídico e econômico, neces-
sária para suas atividades. 

ETCO – Como fazer da proprie-
dade intelectual um instrumento 
para promover o desenvolvimento 
econômico?

Ávila – Ao garantir direitos ex-
clusivos sobre uma tecnologia, no 
caso das patentes, ou sobre uma 
marca, você está protegendo um 
investimento, dando direitos exclu-
sivos a uma empresa, a uma pes-
soa, sobre aquilo que resultou de 
seu esforço. Você assegura a quem 
investiu o retorno econômico. Mas 
há outros papéis que a propriedade 
intelectual desempenha para con-
tribuir para o desenvolvimento.  
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Ismar Ingber

“O sistema de 
propriedade 

intelectual não 
deve ser um 

consolidador de 
monopólios” 

Jorge Ávila, presidente do INPI, diz que ainda falta ao País  maior cultura tanto de propriedade intelectual como de inserção no mercado global

ETCO – Quais são esses outros 
papéis?

Ávila – Um, muito importante, é 
assegurar um regime no qual possa 
haver contratos envolvendo ativos 
intangíveis. Isso permite que eu in-
vente alguma coisa, que você, com 
uma empresa maior, faça um in-
vestimento fabril e que outro, com 
uma empresa de comercialização, 
distribua o produto, de maneira re-
gulada. Assim, cria-se uma rede de 
valor agregado progressivo, além 
de um ambiente favorável à coope-
ração para a inovação.  

ECO – Como está o sistema de 
propriedade intelectual hoje, no 
Brasil? O que falta para aumentar 
a taxa de inovação no país? 

Ávila – O sistema está univer-
salizado e o nosso, que já é antigo, 
está bem estruturado, com uma lei 
moderna de propriedade intelec-
tual. Mas temos, por outro lado, 
uma cultura empresarial ainda 
pouco atenta à propriedade inte-
lectual e talvez uma má compre-
ensão sobre a maneira de utilizar 
o sistema da melhor forma para 
gerar lucro e desenvolvimento. 
Precisamos difundir mais a cultu-
ra da propriedade intelectual.   

ETCO – Quais as razões para 
essa falta de cultura das empresas 
brasileiras em relação à proprie-
dade intelectual?  

Ávila – Nosso modelo econômi-
co, durante muitos anos, não fa-
voreceu uma postura empresarial 
mais inovadora e de inserção com-
petitiva nos mercados globais. Ti-
vemos durante anos uma economia 
muito fechada, em que o papel de-
sempenhado por ativos intangíveis 
era menor. Já existe há bastante 
tempo uma outra inserção da eco-
nomia brasileira no mundo, mas 
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esse bastante tempo ainda é pouco 
para mudar a cultura.  

ETCO – E como essa cultura de 
inovação, de propriedade intelectu-
al, está sendo fomentada? 

Ávila – Com a política industrial, 
que primeiro era a Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior 
e hoje é a Política de Desenvolvimen-
to Produtivo, centrada no fomento à 
inovação e à inserção nos mercados 
globais de maneira competitiva.  

ETCO – Existe, atualmente, uma 
visão convergente no governo? Os 
diversos ministérios compartilham 
da mesma visão sobre a importân-
cia da propriedade intelectual para 
a atração de investimentos e o for-
talecimento da economia?

Ávila – Acho que há uma conver-
gência crescente, com a compreen-
são de que a propriedade intelectual 
é importante para a atração de inves-
timentos e para o aumento de com-
petitividade das empresas brasileiras. 
Nesse processo, estamos tentando 
construir um melhor entendimento 
dos detalhes do sistema, em parti-
cular para a direção que ele deve to-
marpara seu aperfeiçoamento. 

ETCO – Em que setores o se-
nhor identifica uma maior cons-
ciência com relação à propriedade 
intelectual no Brasil?

Ávila – Em muitos setores, tão di-
ferentes quanto o farmacêutico e a 
moda. Diria que no setor de bens de 
consumo é clara a preocupação em 
entender melhor o sistema de mar-
cas, para poder usá-lo em outros pa-
íses. Nos segmentos intensivos em 
tecnologia também há muito inte-
resse. Por exemplo, em biotecnolo-
gia e em software. Há uma tomada 
de consciência generalizada.

ETCO – Essa tomada de cons-

ciência ocorre por se julgar que a 
inovação é fundamental para se 
sobreviver num mercado cada vez 
mais competitivo e globalizado?

Ávila – Não tenho a menor dú-
vida disso. Não sei se essa percep-
ção está presente em todos os seg-
mentos, mas a minha convicção é 
de que, no mundo de hoje, se você 
não tem alguma diferenciação, se 
seu produto é absolutamente igual 
ao de outros, em algum momento 
você vai ser comprimido nos preços 
e ficar numa situação muito peri-
gosa, como a de ter um preço que 
não cubra os custos.

ETCO – Um indicador do es-
forço de inovação é o volume de 
pedidos de patentes e marcas. 
Como tem sido a evolução desses 
pedidos no INPI e de empresas 
brasileiras no exterior? 

Ávila – Vem crescendo, mas mais 
devagar do que a gente gostaria. O 
número de patentes de brasileiros 
no exterior, em particular, vem 
crescendo pouco, e esse é um in-
dicador muito importante porque 
mostra como seu esforço de inova-
ção se reflete em produtos e tecno-
logias com aceitação no comércio 
internacional. Creio que isso ocor-
re por falta de uma maior cultura 
de propriedade intelectual, e tam-
bém de inserção nesses mercados 
mais dinâmicos. Há ainda, como 
óbices, o excesso de burocracia e os 
altos custos acarretados pela com-
plexidade do próprio sistema. 

ETCO –  E o que o INPI pode fa-
zer para minimizar esses problemas?

Ávila – Solicitamos recentemen-
te à Organização Mundial de Pro-
priedade Intelectual que o INPI 
seja autorizado a operar como uma 
autoridade internacional de busca 
e exame de patentes, e que o portu-

“No mundo de 
hoje, se o seu 

produto não se 
diferencia dos 

outros, em algum 
momento vai ser 
comprimido nos 
preços e ficar em 

situação perigosa”

“O ambiente 
de negócios 
institucional-

normativo pode ser 
melhorado com a 

concessão de marcas 
e patentes em prazo 
adequado e menos 

burocracia” 
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guês seja usado como língua nas fa-
ses iniciais do processo. Obtivemos 
a aprovação em setembro passado, 
e estamos começando a operar nas 
próximas semanas como autorida-
de internacional. Isso reduz a difi-
culdade operacional e burocrática 
e diminui o custo. Já é um cami-
nho para aumentarmos o volume 
de pedidos de patentes no Brasil, 
que vem crescendo, mas menos 
que em outros países emergentes. 

ETCO – Ainda é lento o processo 
para a concessão de marcas e pa-
tentes no INPI?

Ávila – Na área de marcas está 
muito melhor, e eu diria que está es-
truturalmente resolvido. Ainda não 
estamos no que projetamos como 
meta – um ano a partir do depósito 
– mas já chegamos bem perto. No 
caso das patentes, nossa meta é o 
prazo de quatro anos a partir do 
depósito, e ainda estamos longe. O 
problema aí é mais complexo, te-
mos de formar examinadores, e isso 
demora. Partimos de 110 examina-
dores em 2004 para hoje estarmos 
perto de 400. Vamos admitir agora 
outra turma e passar de 400. Mas 
precisamos crescer mais um pouco. 

ETCO – Quatro anos não é de-
mais?

Ávila – É, mas trata-se de um 
paradigma internacional, embora 
considerado ruim no mundo todo. 
Só que é difícil reduzi-lo, por culpa 
da complexidade do sistema. 

ETCO – Já se percebe uma apro-
ximação maior entre empresas e uni-
versidades na busca por inovação?

Ávila – Isso vem acontecendo 
desde a Lei de Inovação de 2004, 
que modificou o cenário nas uni-
versidades e instituições públicas 
de pesquisa. Elas hoje têm núcle-

os de inovação tecnológica, cuja 
preocupação é identificar, no re-
sultado da pesquisa, aquilo que é 
patenteável, aquilo que pode ser 
aplicado, licenciado para empre-
sas privadas levarem ao mercado. 
Diria que é onde o crescimento é 
mais notável. Um dos esforços da 
atual política industrial está em es-
timular as empresas a participarem 
mais do investimento em inovação. 
O investimento em ciência, tecno-
logia e inovação ainda está muito 
concentrado nas mãos do governo, 
no Brasil. Não que o governo invis-
ta mais do que deveria. Ele deve 
manter e até ampliar esses investi-
mentos. Mas é importante atrair os 
investidores privados. 

ETCO – E como se pode atrair o 
setor privado? 

Ávila – Há todo um conjunto de 
incentivos na Lei de Inovação, na 
Política de Desenvolvimento Pro-
dutivo, estímulos fiscais, financei-
ros. O ambiente de negócios insti-
tucional-normativo, que é o papel 
do INPI, pode ser melhorado, com 
a concessão de marcas e patentes 
em prazo adequado, a diminui-
ção da burocracia e o aumento da 
transparência do sistema.

ETCO – Como o sistema de 
propriedade intelectual brasileiro 
se articula com demais sistemas 
internacionais?

Ávila – Há vários eixos de arti-
culação, um deles regional, no qual 
buscamos aprofundar a cooperação 
voluntária entre os países sul-ameri-
canos. Já existem algumas iniciativas 
em curso, como o desenvolvimen-
to de uma base de dados comum. 
Uma marca ou patente que tenha 
reconhecimento na América do Sul 
inteira vale mais do que se fosse re-
conhecida apenas em um país.                 



Setores   Medicamentos

 O quadro é mais grave nos países em desenvolvimento, em que a OMS 
estima que 30% dos remédios sejam adulterados 
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Falsificação,
um risco mundial

Os avanços da medicina e da indústria far-
macêutica ainda não chegam a todos os 
doentes. Além dos problemas sócio-eco-
nômicos que dificultam o acesso às mais 

modernas terapias, os consumidores estão sujeitos à 
ação dos falsificadores de remédios, interessados tão-
somente em seus lucros fáceis. A falsificação repre-
senta um sério risco à saúde em todo o mundo. Os 
remédios produzidos sem a qualidade exigida pelos 
organismos internacionais de saúde podem mascarar 
sintomas retardando o processo de cura. “Estima-se 
que as vendas mundiais de medicamentos falsificados 
cheguem em 2010 a 75 bilhões de dólares, 90% mais 
do que em 2005”, diz Jorge Raimundo, presidente do 
Conselho Consultivo da Interfarma, Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa. A Organização 
Mundial da Saúde, OMS, confirma que há motivo 
para alarme. Segundo a entidade, dentro de dois anos 
16% das vendas mundiais da indústria de medica-
mentos serão constituídos de produtos adulterados. 

A progressão é geométrica. Em 1991, de acordo com 
o Counterfeiting Intelligence Bureau, CIB, um orga-
nismo com sede na Inglaterra, dedicado ao combate 
à pirataria de produtos, os remédios falsos represen-
tavam 5% das vendas globais de medicamentos. 

De 1992 a 1996, a OMS recebeu 719 notificações de 
fórmulas adulteradas. Conforme a classe terapêutica, 
entre as principais, 29% delas correspondia a antibió-
ticos de uso sistêmico e 8% a corticóides. O problema 
é global, mas atinge proporções mais graves na Améri-
ca Latina, no sudeste da Ásia e na África subsaariana. 
Nessas regiões, cerca de 30% dos remédios consumidos 
são de origem não comprovada, de acordo com a OMS. 
Ou seja, como se já não bastasse ter acesso dificultado 
à saúde, por falta de renda, as populações locais ainda 
sofrem com as deficiências da fiscalização governamen-
tal incumbida de coibir o mercado paralelo de medica-
mentos. “As falsificações podem causar graves efeitos 
colaterais e até a morte”, afirma Jorge Raimundo. “Elas 
contribuem para que os pacientes criem resistência aos 
medicamentos e percam a confiança no sistema de saú-
de pública e nas marcas de remédios.” 

Nos países desenvolvidos também a adulteração preo-
cupa. Mesmo contando com fortes mecanismos regula-
dores e fiscalização mais eficiente, eles não conseguem 
acabar com o problema: os remédios falsificados conti-
nuam sendo distribuídos nesses países, embora represen-
tem hoje um percentual pequeno das vendas totais. O 
problema persiste nesses países, em parte devido ao cres-
cente uso da Internet como veículo de compra. A falta de 
controle sobre o meio eletrônico faz com que até mais da 
metade dos produtos oferecidos seja de origem duvido-
sa. A alta rentabilidade obtida nesse tipo de negócio tem 
atraído o crime organizado, parte do qual vem migrando 
gradativamente do tráfico de drogas para a falsificação 
de remédios. Para essas quadrilhas, é uma troca vanta-
josa, porque na maioria dos países as leis que punem os 
adulteradores de medicamentos são mais brandas do que 

as aplicadas contra traficantes de drogas. 
A falsificação de medicamentos precisa ser duramen-

te combatida por se tratar, inclusive, de uma questão 
de respeito à vida. “Um único comprimido falso, se 
levar à morte, já é demais”, diz Jorge Raimundo. 

Com esse intuito, alertando e mobilizando a popu-
lação para os riscos causado pela pirataria, a Organi-
zação Mundial de Saúde – OMS criou em fevereiro de 
2006 a primeira iniciativa global chamada de IMPACT 
– International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Task Force (Grupo de Trabalho Internacional Anti-fal-
sificação de Produtos Farmacêuticos), onde 193 países 
participam ativamente na busca por soluções coordena-
das para cessar a venda de produtos falsos.

O Brasil, que também participa do IMPACT, tomou 
a dianteira no processo de combate às práticas ilegais 
de adulteração de remédios. Foi um dos primeiros paí-
ses, por exemplo, a publicar uma consulta pública (em 
março de 2008) para a implantação do sistema de 
rastreamento e autenticidade. Na 
verdade, há dois anos o ETCO vem 
discutindo com a Anvisa, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, a 
criação de um sistema eletrônico de 
rastreamento e autenticação, para 
monitorar toda a cadeia produtiva 
de medicamentos. 

Além disso, no Brasil, a falsifica-
ção de medicamentos é vista com 
preocupação já há muito tempo e 
foi considerada crime hediondo, 
de acordo com o Código Penal 
e a Lei 9.677/98. Nos crimes 
hediondos, os acusados não 
têm direito à fiança, além de 
se obrigar a cumprir a pena 
de forma integral, em regi-
me fechado. Para comple-
tar o conjunto de medidas 
coibitivas, em 1998 o Mi-
nistério da Saúde baixou 
a Portaria 802, estabele-
cendo mecanismos para 
impedir a falsificação de 
medicamentos. Isso deu 
resultado, mas é preciso 
avançar mais, pois como 
forte mercado consu-
midor, o Brasil se tor-
na cada vez mais inte-

ressante na rota do comércio ilegal. 
O exemplo brasileiro bem que poderia inspirar le-

gisladores de outros países a adotar leis mais rigorosas 
como a nossa, o que ajudaria a combater a ação dos 
falsificadores. Punições mais duras são necessárias 
porque o problema assume proporções que há alguns 
anos eram inimagináveis. Já não são mais empresas de 
fundo de quintal a fabricar produtos adulterados, mas 
sim, corporações que chegam a ter o porte de multi-
nacionais. Essas companhias produzem em alta esca-
la em fábricas clandestinas de aluguel, e exportam as 
mercadorias para o mundo todo. A entrada nos países 
consumidores, obviamente, também se dá por baixo 
do pano, com os remédios armazenados em tambores 
a granel para, depois, serem reembalados e distribuí-
dos no varejo. “Há uma indústria paralela de alcance 
mundial”, afirma Jorge Raimundo. 

A luta contra a falsificação de medicamentos deve 
ser compartilhada, incluindo órgãos governamentais, 

fabricantes de produtos farmacêuti-
cos, distribuidores, profissionais de 
saúde e público em geral. Portanto, 
a crescente discussão em torno dessa 
questão, alertando a sociedade para 
que ela possa atuar como fiscal e o 
desenvolvimento de mecanismos ele-
trônicos que ajudem na fiscalização, 
tal como o sistema de rastreamento 
que está sendo estudado pela AN-

VISA, são questões cruciais para 
se avançar na proteção da saúde 

pública e minimizar os riscos 
sanitários que a falsificação de 
medicamentos pode causar. 

No momento, essa discus-
são transcende as fronteiras 
e mobiliza governos, agên-
cias reguladoras, entida-
des, indústrias empresas e 
grupos técnicos no mun-
do todo.  “A implantação 
de um sistema eletrônico 
de rastreamento e auten-
ticidade que acompanhe 
o produto desde a sua pro-
dução até o consumidor fi-
nal, ajudará muito no com-

bate à venda de produtos 
falsificados”, acredita 
Jorge Raimundo. 
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O que sãO meDicamentOs 
falsificaDOs?
São todos os produtos fabricados indevidamente, 
deliberada e fraudulentamente, no que diz respeito 
à sua identificação ou sua origem. Sua qualidade 
é imprevisível e podem conter quantidades 
incorretas dos princípios ativos, ingredientes 
incorretos ou mesmo sem substância ativa. São 
sempre fabricados secretamente, sem nenhuma 
possibilidade de controle, podendo ocorrer tanto 
com produtos de marca quanto com medicamentos 
ou mesmo produtos totalmente inventados. 



Setores   Fumo

Com um novo selo de identificação e o controle da fabricação e do trânsito de 
mercadorias, a Receita Federal aperta o cerco contra a sonegação no setor
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Scorpios, o detetive 
dos cigarros
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Desde abril deste ano, os fabricantes, distribuidores e atacadistas de cigarros são obrigados a utilizar a nota fiscal eletrônica (NF-e) 

Coincidentemente, desde abril deste ano, os fabri-
cantes, distribuidores e atacadistas de cigarros estão 
obrigados a utilizar a nota fiscal eletrônica, NF-e, 
que vêm se somar ao esforço de combate à sonegação 
representado pela implantação do sistema Scorpios.

Os varejistas e consumidores também poderão fa-
zer sua parte aprendendo a ler o novo selo, de uso 
obrigatório em todos os cigarros fabricados no Bra-
sil. Ele permite diferenciar com maior facilidade o 
produto verdadeiro do falsificado ou contrabandea-
do, já que dispõe de uma série de características de 
segurança. Essas características são:
• Impressão calcográfica de padrão geométrico e tex-

tos descritivos. A calcografia é uma impressão espe-
cial, obtida a partir de chapas de metal entalhadas.

• Microletras em negativo, em calcografia,  
com a sigla RFB.

• Microletras em positivo, em calcografia,  
com a sigla RFB.

• Impressão de dados variáveis, codificados com tin-
ta invisível.

• Fundo numismático (característico de notas de dinheiro) 
na cor laranja claro, em impressão offset (a impressão 
mais comum de revistas e livros) e com a sigla RFB.

• Microletras em positivo (em impressão offset) com 
a sigla RFB.

• Assinaturas da Casa da Moeda do Brasil e da Secreta-
ria da Receita Federal, em calcografia.

• Impressão calcográfica com tinta especial, que muda 
do rosa para o verde ao inclinar-se o selo para trás, em 
faixa sobre a palavra BRASIL.

• Imagem latente com a sigla RFB, visível sob uma fonte 
de luz, ao inclinar-se o selo.
Os varejistas e consumidores também devem saber 

que a venda ou exposição de cigarros sem o selo cons-
titui crime, ficando os infratores sujeitos às penalida-
des previstas na legislação em vigor, além de terem 
seus produtos apreendidos pela fiscalização.

A Receita Federal opera no país um novo 
instrumento de controle da produção de 
cigarros, com o objetivo de melhorar a fis-
calização sobre o setor para coibir eventu-

ais atos de sonegação fiscal. Trata-se do Sistema de 
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros 
– Scorpios. Regulamentado pelas instruções nor-
mativas RFB 769 e 770, de 24 de agosto de 2007, 
o novo mecanismo de fiscalização, que começou a 
ser implantado ainda no segundo semestre do ano 
passado, já alcança todas as indústrias do ramo es-
tabelecidas no país.

As principais características do novo sistema são: 
a) um novo selo de controle, que contém um código 
impresso para identificar o fabricante e a classe fis-
cal a que ele pertence; b) a instalação, na linha de 
produção das fábricas, de duas máquinas leitoras, 
uma para contar a produção, por meio do código de 
barras, e outra para validar o selo utilizado; e c) a 

criação de uma rede de telecomunicações exclusiva 
da Receita Federal, para a transferência dos dados 
de produção em tempo real. No que se refere ao 
novo selo, haverá um período de convivência dele 
com os produtos antigos no mercado, porque sua 
adoção não ocorreu de forma concomitante em to-
dos os fabricantes. 

Além da melhora no controle da fabricação, o 
novo sistema permite à Receita Federal acompa-
nhar com mais facilidade o trânsito dos produtos 
após a saída da fábrica. Como a origem deles pode 
ser checada a qualquer momento, possibilita-se 
com isso a repressão às atividades ilegais de pro-
dução, importação e comercialização de cigarros, o 
que é decisivo no combate à evasão fiscal. A Câma-
ra Setorial de Fumo do ETCO sempre apoiou essa 
iniciativa da Receita Federal, por entender que a 
sonegação de tributos é uma prática danosa à livre 
concorrência empresarial.



Setores   Combustíveis

 
Transferência de parte da arrecadação do PIS 
e da Cofins sobre o álcool hidratado, da dis-
tribuição para a produção, e implantação da 
NF-e são avanços importantes nesse sentido
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Aumenta o 
cerco  à 
sonegação

Estimada em 2,6 bilhões 
de reais, a sonegação é o 
principal fator de 
desequilíbrio no 
mercado de combustíveis

Dois importantes avanços na busca da melho-
ria do ambiente de negócios foram obtidos 
recentemente, com a transferência de parte 
da arrecadação do PIS e da Cofins, inciden-

tes sobre o álcool hidratado, da distribuição para a produ-
ção, sem aumento da alíquota praticada, e a implantação 
das NF-es para o setor de combustíveis. 

A primeira medida resultou da Medida Provisória 413, 
de 3 de janeiro de 2008, depois transformada na Lei 
11.727, de 23 de junho, e será um forte instrumento de 
combate à sonegação fiscal, ao coibir a ação das distribui-
doras que não recolhem sua parte dos tributos federais.  

Após um processo de negociação que envolveu o Sindi-
com, entidades representativas dos produtores de álcool, 
Receita Federal, o Ministério da Fazenda e o Congresso 
Nacional, chegou-se a um acordo em torno do aumento, 
de 25% para 40%, da fatia desses tributos que cabe aos 
produtores de álcool recolher. A das distribuidoras de 
combustíveis caiu, portanto, de 75% para 60%.  

“Quando as usinas pagam somente 25% das contribui-
ções, ficam 75% para serem recolhidos nas distribuido-
ras, o que representa mais ou menos 9 centavos por litro”, 
explica Leonardo Gadotti Filho, presidente do Sindicom. 
“Como a margem das distribuidoras que cumprem a lei 
fica em média entre 3 e 4 centavos por litro, é grande a 
atratividade da sonegação.” Assim, segundo ele, com a 
mudança os 60% agora exigidos do distribuidor passam 

a significar algo como 7,2 centavos por litro, o que não 
elimina, mas reduz a atratividade da sonegação. 

 A arrecadação do PIS-Cofins dos combustíveis so-
mou 14 bilhões de reais no ano de 2007 e as vendas de 
álcool, sozinhas, responderam por cerca de 10% desse 
total. Tudo indica que essa participação vá crescer, pois 
segundo a Unica, União da Indústria de Cana-de-açú-
car, 33 bilhões de dólares estão sendo investidos entre 
este ano e 2012 na construção de novas usinas e na am-
pliação das existentes. A meta, diz a entidade, é levar a 
produção nacional, dos atuais 24 bilhões de litros/ano, 
para 47 bilhões em 2015 e 65 bilhões em 2020.  

A utilização da nota fiscal eletrônica, NF-e, é ou-
tro importante passo para a redução da sonegação 
de tributos e, conseqüentemente, para a melhoria do 
ambiente de negócios no país. Desde o início de abril 
deste ano, a NF-e se tornou obrigatória para o setor de 
distribuição de combustíveis líquidos. 

Em busca de uma implantação segura e sem soluços 
nos sistemas em funcionamento, o Sindicom manteve 
um diálogo permanente com as autoridades responsáveis, 
além de ter participado de diversas reuniões com a equipe 
técnica do projeto. Foi, inclusive, por sugestão da entida-
de e do ETCO que a exigência da emissão de NF-e foi 
estendida a outros elos da cadeia de combustíveis: produ-
tores de álcool, refinarias de petróleo e transportadores-
revendedores-retalhistas, TRR. A partir de abril de 2009, 

os solventes, lubrificantes, graxas e gás natural veicular 
serão incluídos, também, no sistema de NF-e obrigatória. 

A NF-e vai contribuir decisivamente para diminuir 
as fraudes no setor, especialmente no que tange à so-
negação. Estimada em 2,6 bilhões de reais, a sonega-
ção é o principal fator de desequilíbrio no mercado de 
combustíveis e de perda de arrecadação para os cofres 
públicos. Vale destacar que o setor de combustíveis 
emite cerca de 20 milhões de notas fiscais por ano. 

 “Trata-se de uma ferramenta que mudará completa-
mente a relação fisco-contribuinte, uma vez que sim-
plificará os processos das empresas, permitindo uma 
redução de custos”, diz Gadotti Filho. “Para os gover-
nos, pode ser um efetivo instrumento de inteligência 
no combate à sonegação fiscal.” 

A partir de dezembro deste ano, a obrigatoriedade da 
nota fiscal eletrônica será ampliada. Ela será estendida 
também aos fabricantes de bebidas e aos fabricantes, 
distribuidores e atacadistas de remédios, entre outros 
importantes segmentos da economia (leia reportagem 
nesta edição). Ainda na questão da melhoria do am-
biente de negócios, o Sindicom defende a manutenção 
da Cide na reforma tributária, por acreditar que, além 
de funcionar como tributo regulatório, a taxa confere 
ao setor maior segurança jurídica. A mesma posição é 
defendida pelo ex-secretário da Receita Federal Eve-
rardo Maciel (ver quadro).

 Um instrUmento 
regUlatório

O ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel, 
profundo conhecedor da questão tributária, é favorável à 
manutenção da Cide. “Quando o legislador constitucional 
aboliu o monopólio na importação de combustíveis, 
percebeu-se que a produção doméstica ficaria mais 
onerada que a importação, porque à época não havia 
a incidência do PIS/Cofins nas operações de comércio 
exterior”, lembra. “Além disso, a Petrobrás deixaria de 
recolher ao Tesouro, por conta da extinção do monopólio, 
recursos contabilizados sob a denominação de Parcela 
de Preços Específicos, PPE.” Portanto, segundo ele, 
as conseqüências óbvias seriam o favorecimento às 
importações e a perda de receita. 

“Nesse contexto”, prossegue Maciel, “buscou-se uma 
solução que assegurasse o equilíbrio no tratamento 
tributário e suprisse a perda de arrecadação, sem prejuízo 
da liberalização nas importações de combustíveis. O modelo 
tributário escolhido balizou-se na experiência européia: 
alíquota ad rem, tendo por base a aplicação de valores fixos 
por unidade de medida e não por preço, e cobrança em 
regime monofásico, na importação ou na refinaria.” 

De acordo com o ex-secretário da Receita, “como 
a introdução de um imposto para o setor poderia ser 
de constitucionalidade duvidosa, optou-se, por meio 
da Emenda Constitucional nº 33, pela instituição da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Cide, 
menos suscetível a questionamentos”. 

“A implantação da Cide-Combustíveis revelou-se exitosa 
quanto aos objetivos originalmente colimados”, afirma 
Maciel. “Foi também pródiga em subprodutos. Conseguiu 
deter a sonegação fiscal dos tributos federais na distribuição 
de combustíveis. Converteu-se em eficiente instrumento 
regulatório para compensar eventuais variações abruptas de 
preços, não só pela incidência ad rem, mas também pela 
possibilidade de redução da alíquota.” 

Em episódio recente, lembra ele, o governo 
providencialmente reduziu a Cide para prevenir aumento 
no preço dos combustíveis, com repercussões inflacionárias. 
“Parece, enfim, que a Cide-Combustíveis deu certo. Os 
contribuintes atestam esse sucesso”, conclui.



Setores   Bebidas

 
Depois dos setores de cigarros e combustíveis, 
agora é a vez dos fabricantes de bebidas entra-
rem na era digital com a nota fiscal eletrônica 
obrigatória a partir de 1o de dezembro deste ano
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NF-e camiNha 
para massificação 

O processo de massificação da Nota Fiscal 
Eletrônica, a NF-e, que vai pôr fim à pa-
pelada que envolve a venda e o trânsito de 
mercadorias no país, anda a todo vapor. 

Desde seu início, em 2005, até o dia 31 de julho deste 
ano, foram emitidas 21,2 milhões de NF-es em todo 

nononononononononon

o país, no valor de 427,6 bilhões de reais. A obriga-
toriedade de emissão de notas eletrônicas começou 
em abril deste ano e envolveu os setores de cigarros 
e combustíveis líquidos. A partir de 1º de dezembro 
ela se estenderá a 16 novos setores, entre eles os de 
refrigerantes e cervejas. 

O prazo inicial era 1º de setembro, mas ele foi pror-
rogado em três meses para todos os estados, com ex-
ceção do Mato Grosso. “O objetivo é controlar todas 
as operações interestaduais com a nota fiscal eletrô-
nica até 2011”, diz Eudaldo Jesus, coordenador do 
Encat, Encontro Nacional de Coordenadores e Ad-
ministradores Tributários Estaduais, que coordenou 
o projeto da NF-e desde o seu início. Em setembro 

serão definidos os outros ramos de atividade que pas-
sarão a emitir NF-es em abril e setembro do ano que 
vem, segundo ele. “A NF-e já é um sucesso, começou 
com dois setores apenas e já está enveredando para 
a indústria automobilística, de cimento, medicamen-
tos alopáticos, e produtos siderúrgicos laminados e 
semi-acabados”, diz o coordendor do Encat. 

No ramo de bebidas as indústrias se preparam 
para  cumprir a exigência. “Os fabricantes de re-
frigerantes estão fazendo fortes investimentos em 
informática, treinamento e reengenharia de proces-
sos”, diz Paulo Mozart, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Refrigerantes, Abir. Se-
gundo ele, com a NF-e as indústrias terão um ganho 
de produtividade por eliminar de seus procedimen-
tos internos o cálculo e a conferência manuais de 
notas fiscais. Mozart espera também que o sistema 
eletrônico, além de tornar mais ágil a distribuição, 
faça aumentar a ética concorrencial e o controle tri-
butário. “A NF-e facilita a fiscalização”, afirma. 

De maneira simplificada, a NF-e funciona assim: a 
empresa emissora gera um arquivo eletrônico com as 
informações fiscais da operação comercial, assinado 
digitalmente. É necessário, portando, tirar um certifi-
cado digital na Receita Federal. Dessa forma se garan-
te a integridade dos dados e a autoria do emissor da 
nota. Em seguida, o arquivo eletrônico, chamado de 
e-nota, é transmitido pela internet para a Secretaria 
Estadual da Fazenda, a qual, após fazer a pré-valida-
ção do arquivo, manda para o emissor um protocolo de 
recebimento, que equivale à autorização oficial para o 
trânsito da mercadoria. A NF-e também é transmiti-
da para a Receita Federal, que guarda todas as notas 
eletrônicas emitidas em seus computadores. No caso 
de operação interestadual, a nota vai também para a 
Secretaria Estadual de Fazenda de destino da opera-
ção ou para a Superintendência da Zona Franca de 
Manaus, Suframa, quando as mercadorias tomam o 
rumo da área incentivada no Norte do país. 

Se os destinatários das mercadorias e outros inte-
ressados, que detenham a chave de acesso do docu-
mento eletrônico, quiserem fazer alguma consulta via 
internet, os dados poderão ser buscados nos sites das 
Secretarias de Fazenda e da Receita Federal, respon-
sáveis pela manutenção das informações. 

Para se adequar à nova exigência, a AmBev desen-
volveu um projeto piloto, entre em abril e dezembro de 
2007, em 10 de suas fábricas, que passaram a emitir 
notas ficais eletrônicas para 40 centros de distribui-
ção direta. “De lá para cá, o sistema foi aprimorado”, 
diz Silvio José Moraes, controller da AmBev. “A previ-
são é de que já a partir de outubro todas as 28 fábricas 
da companhia, além dos centros de distribuição direta 

A Nota Fiscal Eletrônica chega aos setores de 

cervejas e refrigerantes que deverão adotá-la, 

obrigatoriamente, a partir de 1º de dezembro 

aumentando a agilidade na distribuição e o 

controle sobre o trânsito de mercadorias além 

de ajudar a coibir a sonegação fiscal
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que estão dentro das unidades, estejam emitindo no-
tas fiscais exclusivamente pelo sistema eletrônico.” 

As atividades complementares da cadeia de produção 
e distribuição do setor, como maltarias, fábricas verticais 
e centros de distribuição, fazem parte de uma segunda 
fase do projeto de implementação da NF-e, de acordo 
com o cronograma governamental. A obrigatoriedade de 
emitir notas digitais passará a valer somente a partir de 
abril de 2009. A AmBev, no entanto, quer se antecipar, 
iniciando o seu processo um mês antes, em março do 
ano que vem. A empresa, que emite cerca de dois mi-
lhões de notas fiscais por mês, planeja fazê-lo de forma 
digital em 20% desse total até outubro deste ano.

Segundo Moraes, para entrar  na era digital a em-
presa precisou desenvolver um software próprio com 
o objetivo de agilizar o envio de notas às Secretarias 
de Fazenda. “Também tivemos que nos preparar para 
o armazenamento das notas digitais, além de dese-
nhar os processos de consulta dessas informações”, 
diz o executivo. Quanto à logística e à contabilidade, 
foram feitos apenas ajustes pontuais, que não causa-
ram grande impacto nos processos antes utilizados. 
Moraes não se queixa. Segundo ele, o investimento 
feito nas providências permitirá que a companhia 
economize cerca de 20% dos gastos atuais em papel, 
guarda das notas e cuidados com a inviolabilidade de 
dados. “O custo da implementação do novo sistema 
vai se autofinanciar em três anos”, prevê. 

No caso da Femsa, outra fabricante de cervejas e 
refrigerantes, as NF-es mobilizam as áreas de tecno-
logia da informação (TI) e contabilidade da empresa. 
“Estamos implementando a NF-e nos 41 pontos de fa-
turamento da Femsa, espalhados por 11 estados”, diz 
Fernando Antunes, gerente de relações com o governo 
da companhia. “Estamos organizando os procedimen-
tos e capacitando os envolvidos para que o processo 
seja feito da forma mais tranqüila possível.”

A Femsa foi a primeira de seu setor a integrar o pro-
jeto piloto da nota eletrônica. A NF-e já está 100% 
implantada na fábrica de Cuiabá, no Mato Grosso, 
desde o dia 1º de abril deste ano, e em fase de im-
plantação nas demais unidades. “A transição para a 
NF-e se faz de modo progressivo em nossas plantas, 
para que logo possamos englobar a totalidade das 
operações”, diz Antunes. Segundo ele, até agora o 
maior problema encontrado ocorreu na área de TI. 
“Tivemos de sincronizar todos os procedimentos para 
eliminar a emissão de nota fiscal em papel e fazer o 
sistema ‘conversar’ com a Receita Federal.”

O processo de faturamento das mercadorias continuará 
praticamente o mesmo na empresa, mudando-se apenas 
o de impressão. Atualmente a Femsa utiliza um software 
de gestão empresarial, que permite obter relatórios con-

solidados ou parciais sobre todas as notas emitidas. “Não 
sai nenhuma nota fiscal sem passar por esse sistema, que 
teve de ser ajustado para emitir um número de identifi-
cação da NF-e em vez da nota em papel”, conta Antunes. 
Esse número é entregue ao motorista do caminhão que 
transporta a mercadoria, para ser apresentado nos pos-
tos fiscais, em estradas, para conferência da carga. Para 
ver a nota na íntegra, basta ao fiscal digitar o número no 
endereço indicado pela empresa na internet. 

 A Femsa emite cerca de dois milhões de notas 
fiscais por mês. Com o sistema eletrônico, pretende 
antecipar algumas operações e dar mais agilidade à 
distribuição de produtos. Antunes diz, porém, que 
o principal ganho será o do governo, porque o novo 
sistema vai coibir a sonegação fiscal. O fisco estadual 
terá o controle de todo o trânsito de mercadorias, da 
fábrica para o distribuidor e deste para o varejista. 
Toda vez que as mercadorias trocarem de mãos, o 
emissor da NF-e se obriga a registrar o número da 
inscrição estadual do comprador. “Se o cliente ti-
ver pendências com o fisco ou se sua empresa já foi 
fechada, a nota não será emitida”, diz Antunes. Ou 
seja, se antes se podia usar até uma empresa-fantas-
ma para burlar o fisco, agora a NF-e começa a acabar 
com a festa dos sonegadores.
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As vAntAgens dA nF-e
Resultados esperados após a 
implantação da nota fiscal eletrônica

- Aumentar a transparência fiscal
- Reduzir custo com aquisição de formulário
- Reduzir erros de escrituração
- Simplificar o cumprimento de obrigações acessórias
- Reduzir o consumo de papel
- Intensificar o compartilhamento de informações 
entre os fiscos
- Fortalecer o cruzamento de informações
- Dar suporte à escrituração digital
- Reduzir custo com a digitação, armazenamento e 
resgate de notas fiscais
- Aumentar a eficiência da fiscalização do 
trânsito de mercadorias

Fonte: Encat (Encontro Nacional dos Coordenadores 

e Administradores Tributários Estaduais)
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Colegiado

Com o objetivo de diversi-
ficar e enriquecer ainda 
mais o debate em torno 

da ética concorrencial na socieda-
de brasileira, o ETCO ampliou o 
time de notáveis que integram seu 
Conselho Consultivo. No dia 4 de 
agosto passado houve a posse dos 
novos integrantes do Conselho. 
São eles Pedro Parente, ex-mi-
nistro-chefe da Casa Civil; Celso 
Lafer, ex-ministro das Relações 
Exteriores; Luiz Fernando Furlan, 
ex-ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; a 
professora Maria Tereza Sadek, 
pesquisadora sênior do Instituto 
de Estudos Econômicos Sociais e 
Políticos de São Paulo; e o empre-
sário Roberto Faldini. Os novos 
membros se agregam no Conselho 
a Aristides Junqueira, Carlos Ivan 
Simonsen Leal, Everardo Maciel, 
Hamilton Dias de Souza e João 
Roberto Marinho.

“O principal objetivo da amplia-
ção do colegiado é propiciar um 
diálogo franco e produtivo sobre 
os caminhos do ETCO,” afirmou 
o embaixador Marcílio Marques 
Moreira, presidente do Conselho 
Consultivo do ETCO. Segundo o 
artigo 27 do Estatuto do ETCO, 
“compete ao Conselho Consultivo 
assessorar o Conselho de Adminis-

tração nos assuntos que lhe forem 
requeridos, notadamente na defi-
nição de estratégias de operação e 
divulgação das atividades sociais 
junto à comunidade empresarial”.

De maneira geral pode-se des-
crever a ação do Conselho como 
um conjunto de iniciativas volta-
das, de um lado, à definição das 
diretrizes programáticas e estra-
tégicas que orientam as atividades 
do ETCO e, de outro, com base na 
formação acadêmica e experiência 
profissional de seus membros, à co-
laboração com o Instituto para que 
este possa avançar na sua principal 
missão, que é a promoção da ética 
concorrencial para a melhoria do 
ambiente de negócios no Brasil.

AuMENTA o
time de notaveis
ETCO ganha reforço na luta contra a concorrência desleal , o 
que favorece a diversidade no dialogo

agosto de 2008

Novo Conselho do Etco a partir  da esq: Luiz  Fernando Furlan, Aristides 

Junqueira, Marcilio Marques Moreira, Hamilton Dias de Souza , João Roberto 

Marinho, Celso Lafer, Maria Tereza Sadek, Roberto Faldini, Everardo Maciel 

Carlos Ivan Simonsen Leal,  e João Pedro Parenteb
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Artigo

Recente levantamento realizado por concei-
tuada empresa de auditoria estima em 6% 
de nosso produto, ou 160 bilhões de reais, a 

perda incorrida pelo país por corrupção, sonegação 
fiscal, lavagem de dinheiro e fraudes de toda ordem.

Apesar de ser difícil – se não impossível – julgar a 
exatidão da cifra, sua ordem de grandeza nos leva a 
refletir sobre o prejuízo que desvios éticos podem in-
fligir à riqueza econômica do país. E também sobre a 
própria relação entre ética e economia, focando espe-
cialmente a pergunta: existe uma ética de mercado? 

Como nos lembrou o economista, prêmio Nobel, 
Amartya Sen, o divórcio entre economia e ética pres-
ta desserviço e empobrece a ambas. Tanto em Aris-
tóteles, quanto em Adam Smith, a economia surgiu 
como ramo da ética, relação perdida à época do “ca-
pitalismo selvagem”, mas que está sendo resgatada 
pela livre iniciativa moderna.

Enfatizar a compatibilidade entre mercado e éti-
ca não pressupõe que o mercado é perfeito. Muito 
ao contrário, existe até uma teoria dedicada às im-
perfeições do mercado. Para corrigi-las, sem sufo-
car as virtudes do mercado - eficiente coordenador 
de expectativas e decisões econômicas –, é que se 
impõe o Estado regulador.

Ocorre que o Estado também não é perfeito. Na in-
tersecção entre ele e o mercado é que surge o maior 
risco de desvios de conduta, conflitos de interesse, 
trocas entre favores políticos e vantagens econômi-
cas, e de captura de políticas públicas por interesses 
especiais. Para evitá-lo, cabe às agências regulado-
ras, independentes, impessoais e confiáveis, servir de 
interface natural entre governo e mercado. 

Foi para isso que as agências reguladoras foram 
criadas, quando o processo de privatização – até hoje 
incompreendido – transferiu do setor público para 
a livre iniciativa, que reúne melhores condições de 
mobilizar e alocar recursos, a operação de empresas 
sujeitas ao regime de concessão.

Infelizmente, as agências não têm merecido apoio 
para exercer a missão com independência e eficácia. 

*Presidente do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial, ETCO

Marcílio Marques Moreira*

No Congresso se arrasta há anos projeto para dar-
lhes marco jurídico sólido, enquanto o Executivo 
tem-nas tratado com desconfiança, tirando-lhes as 
condições de funcionamento efetivo.

Gestor privado e administrador público subordi-
nam-se aos mesmos princípios fundamentais, inscri-
tos na Constituição – legalidade, imparcialidade, mo-
ralidade, transparência e eficiência. Tanto o mercado 
quanto o Estado nutrem-se da confiança, elo crucial 
de sadia tessitura social, e confiança pressupõe boa 
fé e respeito à verdade.

Outro preconceito comum é o de questionar a pró-
pria moralidade da busca de lucro. Todos precisamos 
respirar para viver, mas não vivemos para respirar. 
Da mesma maneira, a empresa tem de gerar lucros 
para investir e sobreviver. Mas não vive para lucrar. 
O lucro serve à empresa, mas a empresa não serve ao 
lucro. Além de gerar lucros para si e seus acionistas, 
a empresa tem responsabilidade para com funcioná-
rios, clientes e fornecedores, com o meio ambiente e 
as comunidades em que se insere. Tem de sujeitar-se 
às leis, pagar os impostos.

O lucro da empresa não pode, portanto, ser gerado 
por sonegação ou falcatruas, nem à custa dos con-
correntes. A concorrência desleal, além do dano ao 
erário público, desfigura o mais eficaz instrumento 
de mercado – a competição empresarial.

A empresa moderna requer eficiência, produtivi-
dade, qualidade de produtos e serviços, e ela tem de 
atingi-las com ética e responsabilidade social. Ao 
agir assim estará exercendo o papel que lhe é pró-
prio e contribuindo para o desenvolvimento econô-
mico sustentável e para as vidas pública e privada, 
imbuídas de valores fundamentais que enobrecem a 
todos que os praticam.
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