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A crise fi nanceira 
e o comportamento 
ético 

Nos momentos de crise econômica, cresce a tentação de 
adotar práticas ilegais, como sonegar impostos, contratar 
funcionários sem carteira assinada, não respeitar con-

tratos ou consumir produtos de origem duvidosa. Porém, o alívio 
fi nanceiro provocado por essas iniciativas é tão rápido quanto 
enganoso. O que, à primeira vista, parece uma solução para as 
difi culdades de caixa cria um enorme problema, que pode colocar 
em risco a própria sustentabilidade do negócio. A crise fi nanceira 
mundial foi o grande tema desta edição da revista. Seus impactos 
na economia brasileira são discutidos na reportagem de capa, que 
mostra a tendência do aumento da informalidade em tempos de 
crise, uma vez que o comportamento ético é uma das primeiras 
vítimas da retração da atividade produtiva. 

Além de ser o principal assunto da matéria de capa, a turbulência 
fi nanceira também foi amplamente debatida pelos conselheiros do 
ETCO, no último dia 12 de março. Eles se reuniram para analisar 
os refl exos do quadro econômico global no Brasil. A cobertura 
completa do evento está nesta edição.  

Acompanhe também o balanço do primeiro ano de implantação 
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que teve início em abril de 
2008. O Brasil atingiu o marco de mais de 140 milhões de NF-e 
autorizadas, o que corresponde a um valor de mais de 2 trilhões de 
reais. A adoção da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi um importante 
passo rumo à modernização do sistema tributário brasileiro, além 
de ser um grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as 
atividades de fi scalização sobre operações tributadas pelo Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

Ainda nesta edição, uma reportagem sobre os quase cinco anos 
da criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) 
revela o resultado positivo das ações da entidade. Somente no ano 
passado, o Estado apreendeu mais de 4 toneladas de medicamentos 
falsifi cados, 6,7 milhões de CDs e DVDs, 1,5 milhão de cigarros e 
97.557 garrafas de bebida. Além disso, o Brasil aparece no relatório 
deste ano da Associação Internacional de Propriedade Intelectual, 
com sede nos Estados Unidos, pelo trabalho ativo “com o setor 
privado para implantar estratégias contra a pirataria”.

Boa leitura e até a próxima edição!

André Franco Montoro Filho
Presidente executivo do ETCO
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O comportamento ético é uma das primeiras vítimas da retração da 
atividade produtiva provocada pela turbulência internacional  
Por Joaquim Castanheira

abril de 2009

Preste atenção nos seguin-
tes números do mercado 
brasileiro de notebooks. 
No terceiro trimestre de 

2008, 20% dos equipamentos im-
portados com a marca Acer foram 
ofi cialmente declarados na Recei-
ta Federal. No caso da Toshiba, 
essa proporção fi cou em 9%. São, 
obviamente, índices baixíssimos. 
Pois bem, no quarto trimestre do 
ano passado, esse cenário tornou-
se ainda mais alarmante. Apenas 
18% dos computadores Acer e 5% 

dos Toshiba entraram no país le-
galmente. O que aconteceu entre 
um período e outro para explicar 
o aumento do contrabando, como 
sugerem os números? Edson Luiz 
Vismona, presidente do Instituto 
Brasil Legal, entidade responsável 
pelo levantamento, arrisca uma 
resposta. “A grande mudança foi o 
advento da crise econômica mun-
dial. Ela pode explicar essa repen-
tina expansão de atos ilícitos”, afi r-
ma ele. “Infelizmente, há relação 
entre uma coisa e outra.”

O exemplo do mercado de impor-
tação de notebooks revela uma das 
mais perversas faces das crises eco-
nômicas. Ao lado do desemprego e 
da perda de renda de empresas e 
indivíduos, o comportamento ético 
é uma das primeiras vítimas da re-
tração da atividade produtiva. Nes-
ses momentos, cresce a tentação 
de adotar práticas ilegais, como so-
negar impostos, contratar funcio-
nários sem carteira assinada, não 
respeitar contratos ou consumir 
produtos de origem duvidosa. 

A tentação da 
informalidade 
em tempos 
de crise
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Para os consumidores, isso apa-
rece como um caminho para com-
pensar a redução do poder aquisiti-
vo. Para as empresas, é uma forma 
de fazer frente à repentina queda 
do fl uxo de caixa e da rentabilidade. 
O alívio fi nanceiro provocado por 
essas iniciativas é tão rápido quan-
to enganoso. “O que, à primeira 
vista, parece uma solução para os 
problemas de caixa cria um enor-
me problema, que pode colocar em 
risco a própria sustentabilidade do 
negócio”, alerta André Montoro, 
presidente executivo do ETCO. 

Montoro lembra que, rapidamente, 
essas empresas começam a colher os 
frutos da decisão de cair na informa-
lidade. As dívidas, sobretudo tribu-
tárias, crescem rapidamente, colo-
cando a companhia no alvo do Fisco 
– o que a impediria, por exemplo, de 
participar de licitações públicas. O 
passivo trabalhista sobe e torna-se 
um fardo difícil de carregar, além de 
gerar ações judiciais movidas pelos 
funcionários. Além disso, a imagem 
da empresa no mercado gera des-
confi ança, seja entre bancos e forne-

abril de 2009

“Temos um 
orçamento de 
austeridade, 

mas é um 
orçamento de 

desenvolvimento, 
porque grande 
parcela dele é 
dedicada aos 

investimentos”

José Serra, 
governador do Estado de São PauloA
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cedores, seja diante dos clientes ou 
da opinião pública. “Os ganhos são 
passageiros, mas os prejuízos são du-
radouros”, resume Montoro.

Para o economista Armando 
Castelar Pinheiro, professor da 
UFRJ e analista da Gávea Inves-
timentos, tanto empresas e traba-
lhadores como os governos dos três 
níveis podem tomar medidas para 
minimizar os riscos da ilegalidade. 
“Diante de difi culdades fi nancei-
ras, uma companhia deve chamar 
fornecedores, clientes e represen-
tantes de outros elos de sua cadeia 
para renegociar preços e prazos”, 
sugere Castelar. “Eles também são 
afetados pela crise e têm interesse 
em manter o relacionamento com 
seus parceiros dentro da legalida-
de.” Em caso extremo, lembra ele, 
as empresas possuem um caminho 
legal para ganhar fôlego extra. Tra-
ta-se da lei de recuperação judicial, 
que substituiu a antiga concordata. 
Esse instrumento oferece uma ca-
rência para que a empresa equacio-
ne seu endividamento dentro de um 
plano negociado com os credores. 
No princípio deste ano, houve um 
aumento expressivo nos pedidos de 
recuperação, segundo levantamen-
to da Serasa Experian. Em janeiro 
e fevereiro de 2009, 135 empresas 
apelaram para os benefícios dessa 
legislação, em comparação com 
apenas 34 no mesmo período do 
ano anterior. “Essa é uma alterna-
tiva interessante para que as com-
panhias não caiam na tentação da 
informalidade”, diz Pinheiro.

Os setores mais suscetíveis a essa 
“tentação” são justamente aqueles 
com carga tributária mais elevada. 
“Neles, a sonegação gera uma van-
tagem competitiva enorme”, afi rma 
César Simi, diretor de planejamen-
to estratégico da Souza Cruz, líder 
no mercado de cigarros, duramen-

“O que, à primeira 
vista, parece uma 
solução para os 

problemas de caixa 
cria um enorme 
problema, que 

pode colocar em 
risco a própria 

sustentabilidade 
do negócio”

André Montoro,
presidente executivo do ETCO
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te prejudicado pelo contrabando e 
pela falsifi cação. “Com a crise, o 
aumento da ilegalidade apareceu 
em nosso horizonte”, afi rma Simi, 
da Souza Cruz. 

Para entender a preocupação de 
Simi, observe alguns indicadores. 
A carga tributária atinge 65% do 
preço fi nal do cigarro. Um maço 
livre desse peso sai muito mais em 
conta do que um produto que pa-
gue todas as suas obrigações. Re-
sultado: enquanto a marca mais 
barata da Souza Cruz custa 2,40 
reais, é possível encontrar concor-
rentes cobrando entre 1,20 e 1,50 
real por um maço de cigarros. O 
temor da empresa é que a retração 
econômica possa interromper, ou 
até reverter, as vitórias conquista-
das pelo setor nos últimos anos. Há 
cinco anos, cerca de um terço dos 
cigarros vendidos no Brasil era fal-
sifi cado, contrabandeado ou se be-
nefi ciava da sonegação. Hoje, essa 
proporção caiu para 27%. O índice 
ainda é elevado, mas revela uma 
evolução, resultado da fi scalização 
mais rigorosa e de medidas regula-
tórias que inibem a prática ilegal. 

Nesse ponto, reside outra dor de 
cabeça para empresários que sofrem 
com a concorrência desleal. Em 
momentos de turbulência, como o 
atual, a arrecadação cai, provocan-
do também cortes no orçamento 
dos governos em todos os níveis: fe-
deral, estadual e municipal. Assim, 
a secura de recursos pode deterio-
rar a estrutura dos órgãos públicos 
responsáveis pela fi scalização, com 
a redução do número de profi ssio-
nais ou o acesso à tecnologia. Cria-
se um círculo vicioso. Com menos 
dinheiro, a fi scalização torna-se 
mais frouxa, o que gera uma que-
da na arrecadação. A conseqüência 
é um orçamento mais apertado e, 
por tabela, o enxugamento da verba 
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“Os governos 
devem calcar a 
fi scalização em 

tributos declarados 
por mecanismos como 
medidores de vazão e 
sistema identifi cador 

de produção. Isso 
criaria um antídoto 

contra a crise”

Hoche Pulcherio, 

presidente da Abir

destinada à fi scalização – e assim o 
círculo se completa. O empresário 
Hoche Pulcherio, presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Refrigerantes (Abir), sugere que os 
governos sigam o caminho inverso: 
não apenas aumentem o rigor da 
fi scalização, mas façam uma fi sca-
lização inteligente calcada em tri-
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butos declarados automaticamente 
por mecanismos como medidores 
de vazão e o sistema identifi cador de 
produção estabelecidos pelas recei-
tas federal e estadual com volume e 
abrangência adequados. Isso criaria 
um antídoto contra os efeitos da cri-
se econômica. “A fi scalização é auto-
fi nanciável”, afi rma ele. Os tributos 

representam 35% do preço fi nal de 
um refrigerante. Essa carga trans-
formou a indústria em um alvo atra-
ente para a informalidade. Graças a 
medidas como medidores de vazão 
e a ação dos órgãos fi scalizadores, 
a sonegação caiu de 35% no fi m dos 
anos 90 para 20% em 2008. “É pos-
sível baixar essa parcela para 10%”, 
afi rma Pulcherio. “Mas a principal 
arma para isso é a fi scalização.”

Essa é apenas uma das armas que 
os governos possuem para evitar que 
a crise se torne uma fonte de moti-
vação para a ilegalidade. Outro ins-
trumento, igualmente poderoso, é o 
estímulo à atividade econômica. Há 
basicamente duas formas de incenti-
vo. Uma delas é reforçar os investi-
mentos públicos, sobretudo na área 
de infra-estrutura – e o Programa de 
Aceleração da Economia é um exem-
plo. Outro é desonerar setores com 
forte impacto na produção e na cria-
ção de emprego. Nesse caso, a redu-
ção na alíquota do IPI para o setor 
automotivo trouxe de volta para as 
concessionárias, em janeiro e feve-
reiro, os clientes que haviam sumido 
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no fi m do ano passado. Os governos 
estaduais também seguiram cami-
nho semelhante. Em São Paulo, um 
conjunto de medidas de estímulo 
saiu do forno em meados de feve-
reiro. No total, o governo do Estado 
injetará quase 21 bilhões de reais na 
economia. Os recursos serão desti-
nados a obras públicas, como a cons-
trução de novas estações de metrô 
e do Rodoanel, e a linhas de fi nan-
ciamento para indústrias privadas, 
principalmente a de autopeças e a de 
máquinas e equipamentos. “Temos 
um orçamento de austeridade, mas é 
um orçamento de desenvolvimento, 
porque, ao mesmo tempo, nós temos 
uma grande parcela dele dedicada 
aos investimentos, na esfera da ad-
ministração direta, das autarquias e 
das empresas”, diz o governador de 
São Paulo José Serra. “É um orça-
mento austero e desenvolvimentista 
ao mesmo tempo.”

Interessante que, nesse pacote de 
estímulo, Serra incluiu medidas vol-
tadas claramente para a redução da 
informalidade. Uma delas é a aplica-
ção, “na sua plenitude”, como diz o 
governador, de uma lei federal bati-
zada de Microempreendedor Indivi-
dual. Com cerca de 50 reais por mês, 
pequenos negócios tornam-se formais 
e, dessa maneira, podem usufruir os 
benefícios que essa condição permite, 
como o acesso ao crédito bancário. O 
governo de São Paulo também pre-
tende acelerar o processo de regula-
rização de imóveis urbanos. Há cerca 
de 800 mil propriedades em situação 
irregular no Estado. Uma lei aprova-
da na Assembléia Legislativa reduzirá 
os custos de registro em cartório de 
1.200 reais para 96 reais. Mas isso 
incentiva a economia e a geração de 
emprego? Serra responde. “É lógico 
que tem a ver com emprego, porque 
a pessoa passa a ter a propriedade”, 
diz ele. “Ela pode pegar crédito, pode 
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vender. Isso aquece, a formalidade 
benefi cia a atividade econômica, por-
que ela tem efeitos de encadeamento 
sobre o resto da economia.”

A ênfase no mercado de trabalho 
tem razão de ser. Assim que os pri-
meiros sinais de turbulência apare-

abril de 2009
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“A legislação 
oferece caminhos 

para que 
as empresas 

evitem demissões, 
sem necessariamente 

cair na 
ilegalidade”

José Pastore,

professor da FEA/USP e consultor
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“A recuperação 
judicial (antiga 
concordata) é 

uma alternativa 
interessante 
para que as 
companhias 

não caiam na 
tentação da 

informalidade”

Armando Castelar Pinheiro, 
professor da UFRJ

experientes especialistas em relações 
do trabalho no país. Pastore afi rma 
que a legislação oferece caminhos 
para que as empresas evitem demis-
sões, sem necessariamente cair na ile-
galidade. Uma delas é a Lei no 4.923, 
que regula a redução de jornada de 
trabalho e de salário. Empregadores 
e empregados têm lançado mão dessa 
alternativa nesses primeiros meses de 
retração econômica. Mas o uso desse 
recurso não é mais difundido porque 
gera certa insegurança jurídica, como 
afi rma Pastore. “A lei determina que 
as difi culdades fi nanceiras têm de ser 
devidamente comprovadas, mas não 
especifi ca o que isso signifi ca”, diz 
o professor. “Em momento de crise, 
todos concordam. Depois, porém, 
sindicatos ou trabalhadores podem 
questionar se a empresa realmente 
passava por difi culdades e pedir na 
Justiça o ressarcimento da parcela 
dos salários não recebidos.” Mais: a 
mesma lei obriga que a companhia 
monte cursos de aprimoramento de 
acordo com parâmetros preestabele-
cidos, como número de horas, currí-
culo, perfi l do professor, local, entre 
outros. “A regulação é tão detalhada 
e os riscos tão grandes que a empresa 
opta por demitir em vez de negociar 
a redução de salários e jornadas”, diz 
Pastore. Para ele, a solução está em 
simplifi car a legislação trabalhista e 
dar mais liberdade para negociação 
entre as empresas e os sindicatos.

Há, enfi m, diversas medidas para 
minimizar a ameaça de aumento das 
práticas ilegais diante da retração 
econômica. Mas o principal antí-
doto está na postura das empresas, 
como observa Montoro, do ETCO. 
“Os empresários devem manter seus 
princípios éticos em qualquer situa-
ção”, afi rma ele. “São eles que garan-
tem não apenas a imagem de uma 
empresa, mas também a sustentabi-
lidade do próprio negócio.”

cem no horizonte econômico, cai o 
nível de emprego com carteira de 
trabalho assinada. “A elevada carga 
de impostos, taxas, contribuições que 
incide sobre a contratação formal cria 
essa anomalia”, afi rma o professor e 
consultor José Pastore, um dos mais 
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MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA
  

EMPRESAS 

• Convocar fornecedores para rediscutir preços e condições de pagamento. Há um forte argumento nesse sentido: 
quando uma companhia passa por difi culdades, os fornecedores também serão afetados. A parceria nesse caso 
não é apenas desejável, é uma necessidade.

• Procurar os credores antes de atrasar os pagamentos. A companhia pode abrir negociações para rever prazos e 
taxas de juros, de forma a adequar os desembolsos à nova realidade do fl uxo de caixa.

• Reunir-se com representantes dos trabalhadores e estudar, em conjunto, 
as alternativas para evitar demissões e contratações sem carteira assinada. 
É importante estabelecer um bom fl uxo de comunicação com os 
funcionários, para que eles estejam cientes da situação.

• Em último caso, estudar a possibilidade de aderir à Lei de Recuperação 
Judicial, que dá carência para o pagamento dos credores, desde que a 
empresa apresente um plano de recuperação aprovado por eles.

GOVERNOS 

• Rever o orçamento, procurando reduzir os gastos com custeio e preservando 
(se possível até aumentando) os investimentos públicos, sobretudo em infra-estrutura. 
A melhoria nessa área ajuda as empresas e a economia como um todo a aumentar sua produtividade.

• Criar incentivos fi scais para setores que possuam uma extensa cadeia produtiva, de forma a ter um efeito 
multiplicador. Segmentos de mão-de-obra intensiva também devem ser apoiados, combatendo, assim, o 
desemprego.

• Estudar formas de amenizar a carga tributária, possibilitando a melhoria do fl uxo de caixa das empresas 
e dando folga ao orçamento dos consumidores. Parte desse dinheiro será destinada ao consumo e aos 
investimentos e retornará ao Estado na forma de arrecadação.

• Aumentar a fi scalização contra a sonegação fi scal, o contrabando e a falsifi cação de produtos. Os custos 
dessas ações serão cobertos pelo aumento de arrecadação proveniente do aperto da fi scalização.

 

Empresas e governos podem tomar uma série de medidas para minimizar os efeitos da 
crise econômica e evitar os riscos da informalidade. Veja algumas sugestões colhidas 
entre especialistas e empresários ouvidos pela revista ETCO
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Conselheiros do ETCO analisam o quadro 
econômico global e concluem que as difi culdades 
atuais não têm solução de curto prazo 
Por Andrea Assef

No último d ia 12 de 
março, o Conselho 
de Administração e o 
Conselho Consultivo 

do ETCO* se reuniram para um 
debate sobre os impactos da cri-
se financeira global no Brasil. A 
reunião foi presidida pelo presi-
dente do Conselho Consultivo do 
ETCO, Marcílio Marques Moreira. 
Ao abrir o debate, ele citou um 
artigo do jornalista americano 
Thomas Friedman, publicado em 
11 de março no prestigiado jornal 
The New York Times. Sob o título 
“Isso não é um teste. Isso não 

abril de 2009

A crise 
chegou ao país
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e trabalhista. Segundo Marques 
Moreira, não haverá uma crise 
cambial, mas fi scalmente a coisa 
vai ser muito séria.

O que mais o preocupa, porém, 
é o que ele chamou de “produto 
indireto da crise”, que seria uma 
possível crise de confiança no 
funcionamento de uma economia 
de mercado, o que pode levar o 
governo a tomar medidas equivo-
cadas. Marques Moreira lembrou 
o histórico episódio do Encilha-
mento, em 1892, quando o então 
ministro da Fazenda, Rui Barbosa, 
resolveu colocar em circulação 
grande quantidade de dinheiro na 
praça, com o objetivo de ampliar os 
mercados consumidores e promover 
o crescimento econômico. A medi-
da, porém, gerou um aumento da 
inflação, que provocou uma séria 
crise financeira. Isso resultou em 
uma lei de 1895, que restringiu 
várias atividades mais livres do 
mercado de capitais. “Na verdade, 
isso congelou o mercado de capitais 
até 1965”, afirma ele.

Na opinião de Victório De Mar-
chi, presidente do Conselho de 
Administração do ETCO, a causa 
efetiva da crise foi o tratamento 
dado pelos Estados Unidos e copiado 
pela Europa de desregulamentação 
total do mercado financeiro. “Alguns 
bancos estavam alavancados em até 
50 vezes, nível muito superior aos 
limites estabelecidos pelo Acordo da 
Basiléia, que define que os bancos 
devem ter uma reserva de capital 
de, no mínimo, 8% do volume de 
ativos ponderados da instituição 
financeira”, afirmou De Marchi. 
“O mundo vai ter de trabalhar com 
um volume de crédito menor em 
25% a 30%, pois parte do volume 
anterior era fictício, não existia”, 
afirma o presidente do Conselho 
de Administração do ETCO. 

haverá nenhuma melhora”, afirma 
Marques Moreira. “Tivemos cinco 
anos de melhorias no Brasil e veio 
a frustração, e, quando vem num 
momento de euforia, ela gera um 
impacto muito mais negativo”, diz 
o presidente do Conselho Consul-
tivo do ETCO.

De acordo com ele, a melhoria 
da economia brasileira se deveu 
a um ambiente macroeconômico 
sadio e à performance do mercado 
externo, que comprava commodities 
e outros produtos do Brasil, pois 
havia liquidez internacional prati-
camente ilimitada. Agora isso deve 
mudar. Segundo Marques Moreira, 
houve uma simbiose espúria entre 
os Estados Unidos e a China. Os 
EUA, por razões políticas após 11 
de setembro, jogaram a taxa de ju-
ros a 1% ao ano, o que estimulou o 
consumo desregrado; enquanto isso 
a China, para vender seus produtos, 
manteve o câmbio desvalorizado. “Ou 
seja, foram erros macroeconômicos 
de governos que contribuíram para 
a crise.” Para Marques Moreira, um 
dos principais impactos da crise no 
Brasil será no âmbito fi scal, prin-
cipalmente nos municípios e nos 
Estados. “Haverá uma queda de 
arrecadação e do superávit primário. 
Isso será mais intenso com a redução 
do faturamento das empresas, o que 
vai resultar em menos arrecadação.” 
A conseqüência disso, pondera ele, 
é que vai gerar uma vontade fi scal 
mais intensa por parte do gover-
no e, ao mesmo tempo, haverá o 
aumento da informalidade fi scal 

é um teste”, Friedman afirmou 
que a atual crise econômica tem 
o poder destrutivo de um Big 
One (o esperado terremoto que 
arrasaria a região da Califórnia, 
nos Estados Unidos). Friedman 
compara, ainda, o momento atual 
com alguns dos piores da História, 
como agosto de 1914, início da 
Primeira Guerra Mundial, o ataque 
japonês à base americana de Pearl 
Harbor, em 1941, e 11 de setembro 
de 2001. “A gravidade desta crise 
já é percebida no Brasil. A crise 
chegou aqui e vai ficar conosco 
por algum tempo. Em 2009, não 

Trabalhadores franceses 
protestam contra as 
políticas de governo 
de combate à crise, 
em Marselha, França, 
em 19 de março de 2009
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Segundo Marques Moreira, essa 
crise não ameaça apenas a fé na 
economia de mercado, mas tam-
bém reduz a confi ança na política 
econômica e na ética. A professora 
Maria Tereza Sadek, pesquisadora 
sênior do Instituto de Estudos 
Econômicos Sociais e Políticos de 
São Paulo, corrobora a avaliação 
de Marques Moreira ao afirmar 
que “existe uma batalha simbólica 
pela frente; enquanto não tivermos 
ética, não venceremos.” Segundo ela, 
o mercado não é o vilão e o Estado 
não é a solução. A professora lembra 
que, no começo da crise, apenas 
22% da população brasileira acre-
ditava que poderia ser afetada por 
ela. “Mas hoje a realidade é outra”, 
afirma ela. A professora destaca 
ainda o aumento na população 
de desempregados no Brasil como 
outro refl exo negativo da crise. “De 
dezembro de 2008 a janeiro de 2009, 
o desemprego passou de 6,8% para 
8,2%. Em seis áreas metropolitanas 
do IBGE, o desemprego saltou de 
1,6 milhão para 1,9 milhão. É um 
contingente grande alijado do tra-
balho”, diz ela.   

Outra preocupação levantada du-
rante a reunião dos conselheiros do 
ETCO foi a queda de 3,6% no PIB 
brasileiro. “Isso é muito signifi cativo, 
pois, nos outros países, a queda do 
PIB ocorreu de forma paulatina, mas, 
no Brasil, num único trimestre nós 
caímos muito”, afi rmou De Marchi. 
Ele ressaltou, porém, que a crise fi -
nanceira internacional pegou o Brasil 
praticamente arrumado. “Temos 200 
bilhões de reais de reservas, porém 
o governo está gastando muito”, diz 
De Marchi. Em sua avaliação, em 
todo o mundo, o crédito secou em 
25%, e já se prevê uma segunda crise 
nos países do Leste Europeu. Eles 
devem 1 trilhão de dólares, dinheiro 
emprestado pelos países europeus. 

(dispositivo do governo brasileiro 
para evitar que prefeitos e gover-
nadores endividem as cidades e os 
Estados mais do que conseguem 
arrecadar) deram a nosso sistema 
credibilidade e estabilidade da 
moeda”, afi rmou o ex-ministro.

Na avaliação do professor André 
Montoro, presidente executivo do 
ETCO, é muito fácil criticar o 
sistema fi nanceiro. Sem deixar de 
levar em consideração os excessos 
e as fraudes, afi rmou que “foram 
as grandes inovações fi nanceiras 
que geraram esse longo período 
de crédito abundante, barato, e 
alavancaram o forte crescimento 
dos últimos anos.” Para Montoro, 
o crédito é fundamental para o 
funcionamento da economia. Com 
o quase estancamento do crédito, 
a partir do dia 15 de setembro de 
2008, no mundo inteiro tivemos 
uma crise sistêmica no sistema 
fi nanceiro, com forte repercussão 
sobre o lado real da economia. “Um 
aspecto que preocupa o ETCO é o 
fato de o impacto ser diferencia-

Para Leonardo Gadotti Filho, 
conselheiro titular do Instituto, há 
outra grande preocupação, que é o 
fato de nenhum governo ter passado 
por uma crise dessa dimensão, e por 
isso não se sabe como irá reagir aos 
próximos acontecimentos.

Celso Lafer, ex-ministro das 
Relações Exteriores e membro do 
Conselho Consultivo do ETCO, 
falou sobre a diferença entre risco 
(que pode ser calculado) e incerteza 
(situação em que você não sabe 
o que pode acontecer). Quando 
existe uma crise de confiança, 
segundo ele, há a difi culdade de 
avaliar o que vem pela frente. “Os 
economistas fazem uma distinção 
entre risco e incerteza. O risco 
comporta cálculo, enseja alguma 
previsibilidade e abre horizontes 
para cenários de possibilidades que o 
imprevisto pode trazer. A incerteza, 
ao contrário, não comporta cálculo, 
e por isso tende a propiciar o imo-
bilismo”, explica Lafer. “A crise é 
resultado da falta de transparência 
que os novos produtos fi nanceiros 
criaram.” O ex-ministro lembra o 
fi lósofo e pensador italiano Norberto 
Bobbio, para quem o problema da 
transparência é uma questão de 
moralidade. “Você não sabe com 
que está lidando, e esse é um dos 
grandes desafi os”, analisou Lafer. 
De acordo com ele, outra grande 
discussão do momento é a dicoto-
mia entre o sistema fi nanceiro e o 
industrial. “É importante ressaltar 
que o Proer (Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento 
do Sistema Financeiro Nacional) e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
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Manifestação de trabalhadores 
contra demissões em conseqüência 
da crise global, no dia 30 de março, 

na Av. Paulista, em São Paulo 
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do para o legal e o ilegal, pois a 
economia subterrânea não precisa 
de crédito”, afi rma o presidente-
executivo do ETCO. Segundo 
De Marchi, na situação atual, as 
empresas estão fazendo caixa para 
pagar suas dívidas, pois é isso que 
será privilegiado. “E isso ocorre 
porque as coisas foram feitas de 
forma antiética. A alavancagem 
exacerbada aconteceu porque os 
executivos que recebiam bônus por 
performance acabaram colocando a 
ganância acima da segurança.

Segundo Montoro, se houve quebra 
de confi ança no mercado de crédito, 
é preciso encontrar algum mecanismo 
de restabelecimento dessa confi ança. 
“O desafi o é descobrir o que pode 
restaurar a credibilidade.” Marques 
Moreira concorda com Montoro em 
sua argumentação sobre o impulso 
na economia mundial dado pelas 
inovações fi nanceiras. “Pois tirou 
os chineses e os indianos da misé-
ria e gerou uma liquidez enorme”, 
afi rma ele. Na opinião de Hoche 
Pulcherio, conselheiro titular do 

ETCO, os bancos americanos estão 
respaldados pelo governo americano. 
“A crise de confi ança lá fora já está 
melhor, agora vamos ver como fi ca a 
crise aqui no Brasil.” O empresário 
Roberto Faldini revela preocupação 
não apenas com a ganância fi nan-
ceira, mas também com a ganância 
política, principalmente em 2010, 
ano eleitoral. 

Ao iniciar sua análise da crise 
fi nanceira atual, o conselheiro do 
ETCO Everardo Maciel cita o poeta 
ateniense Agaton, contemporâneo de 
Aristóteles: “É muito provável que o 
improvável aconteça.” Maciel aponta 
o que repercute sobre a economia 
brasileira. Fatos concretos: queda de 
atividade econômica, desemprego. 
Em sua opinião, o Brasil não precisa 
aumentar a regulamentação do sistema 
fi nanceiro. Mas o governo terá de fi car 
atento ao aumento da sonegação, pois 
o empresário vai escolher não pagar 
imposto para pagar seu fornecedor. 
Isso vai gerar, segundo Maciel, uma 
perda de efi ciência arrecadatória na 
esfera federal. Vai haver desemprego 

e aumento da informalidade. “A 
questão não é o tamanho da crise, 
é “o que eu vou fazer em relação a 
ela”, questiona Maciel. Por exemplo, 
um setor que emprega muito é o de 
pequena e microempresa. Poderiam 
se criar medidas para atenuar o 
problema do emprego”, sugere ele. 
Maciel defende o uso da criatividade 
na crise. “Por exemplo, o governo 
poderia estabelecer que, quem em-
pregasse um benefi ciário do Bolsa 
Família, poderia deduzir do Imposto 
de Renda”, diz Maciel. 

O advogado e membro do Conselho 
Consultivo do ETCO Aristides Jun-
queira levantou um fato importante 
neste cenário de crise fi nanceira: a 
intervenção do Ministério Público do 
Trabalho, como no caso das demissões 
na Embraer. “O Ministério interveio 
nisso, mas sem estudar a gênese 
da crise”, afi rma ele. “Tenho medo 
que se imponham ações judiciais 
inexeqüíveis. O sistema fi nanceiro 
é um valor jurídico tutelado. Há o 
risco de soluções estapafúrdias”, 
afi rma Junqueira. 

*Estiveram presentes ao encontro 
o presidente do Conselho 

de Administração, Victório De 
Marchi, e os conselheiros 

Hoche Pulcherio, Leonardo 
Gadotti Filho e Luca Mantegazza, 

o presidente do Conselho 
Consultivo, Marcílio Marques 

Moreira, e os conselheiros Aristides 
Alvarenga Junqueira, Celso Lafer, 

Carlos Ivan Simonsen Leal, 
Everardo de Almeida Maciel, 

Maria Tereza Sadek e Roberto 
Faldini, além do presidente 

do Conselho Fiscal do ETCO, 
Jorge Luiz Oliveira, o presidente 

executivo, André Franco 
Montoro Filho, e a diretora 
executiva, Patricia Blanco
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Falsifi cação

O CNCP deve reforçar, neste
ano, ações educativas para
desestimular a compra de
produtos falsifi cados
Por Adriana Nicacio
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O consumidor tem 
de participar

uase cinco anos depois 
da criação do Conselho 
Nacional de Combate 
à Piratar ia (CNCP), o 

governo tem números recordes 
para ostentar. Somente no ano 
passado, o Estado apreendeu mais 
de 4 toneladas de medicamentos 
falsifi cados, 6,7 milhões de CDs 
e DVDs, 1,5 milhão de cigarros e 
97.557 garrafas de bebidas. Além 
disso, ao contrário dos vizinhos, o 
Brasil aparece no relatório deste 
ano da Associação Internacional 
de Propriedade Intelectual (IIPA, 
na sigla em inglês), com sede nos 
Estados Unidos, pelo trabalho ativo 
“com o setor privado para implantar 
estratégias contra a pirataria”. 

Para a entidade, o Brasil mani-
festou em quase todos os casos 
uma clara valorização da impor-
tância de proteger a propriedade 
intelectual. Mas, em entrevista 
exclusiva à revista do ETCO, o 
presidente do conselho, Dr. Luiz 
Paulo Barreto, diz que a socieda-
de ainda é o maior entrave para 
o fim dos produtos falsificados. 

“O Estado sozinho não resolve”, 
garante Barreto. “Multiplicamos 
por 30 as prisões, já fizemos mais 
de cem operações em conjunto 
com a Polícia Federal, a Polícia 
Rodov iár ia Federal, a Receita 
Federal e até com a Anvisa, mas, 
enquanto houver demanda, haverá 
produto pirata.” 

Por isso, o foco do conselho 
neste ano será novamente voltado 
à educação do brasileiro, com o 
envolvimento do comércio formal. 
Pesquisas mostram que os consu-
midores, embora ainda estejam 
adquirindo produtos falsificados 
e contrabandeados, modificaram 
sua percepção sobre a compra. Ao 
contrário do que ocorria há uma 
década, quando se via a compra de 
produtos falsos como um benefício 
puro e simples, a população já 
reconhece que esses produtos têm 
seus ônus. A perda da qualidade é 
óbvia. Um rolamento falsificado da 
JKS exposto há menos de um ano no 
Museu da Pirataria, no Ministério 
da Justiça, está preto. O original, 
ao lado, permanece prata.

O custo social das falsifi cações, 
entretanto, é menos visível, mas já 
foi medido pela Unicamp. De acordo 
com a universidade, com o fi m das 
falsifi cações cerca de 2 milhões de 
novos empregos seriam criados no 
Brasil. Outro passivo pode parecer 
trivial, mas não é. As conquistas do 
Código de Defesa do Consumidor 
se perdem porque os avanços, como 

a possibilidade de troca mesmo no 
caso de o produto não apresentar 
defeitos, não são aplicados. 

Em tempos de crise, os danos da 
pirataria são ainda mais graves, 
conforme a avaliação de Barreto. 
O Estudo de Pirataria de Softwa-
re, feito pelo IDC a pedido da 
Business Software Alliance em 70 
países, mostra que 35% do software 
mundial é pirateado. Se o número 
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de cópias caísse dez pontos porcen-
tuais, haveria um crescimento de 
400 bilhões de dólares no setor, 
com uma receita tributária de 67 
bilhões de dólares. No recorte 
brasileiro, a Associação Brasileira 
das Empresas de Software (Abes) 
calcula um aumento na receita 
local de 3,7 bilhões de dólares e 
da arrecadação tributária de 550 
milhões de dólares, além da criação 

de 21 mil novos empregos no setor. 
Se o aumento do desemprego não 
for sufi ciente para sensibilizar a 
população, há um dado bem con-
vincente. Mais de 90% das perícias 
feitas pela Abes em computadores 
com fraudes eletrônicas tinham 
programas piratas.  

O Brasil conseguiu nos últimos 
anos uma redução de 10% nos 
softwares piratas, a maior queda 

no mundo, e a tendência é que 
caia ainda mais. Ocorre que, na 
atual conjuntura, artigos básicos, 
como roupas e calçados, passam 
a ser mais atrativos por ser mais 
baratos do que um produto legal. 
“O supérfluo perde espaço com a 
crise”, explica Barreto. “Mas outros 
produtos de uso diário tendem a 
ser mais procurados.”

Como o principal argumento de 

Dr. Luiz Paulo Barreto: 
a sociedade ainda é o maior 

entrave para o fi m dos 
produtos falsifi cados
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quem procura um produto falsifi cado 
é o preço baixo, o CNCP iniciou uma 
série de reuniões com a Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) para tentar reduzir 
o preço de produtos como óculos, 
relógios, tênis, jogos, CDs e DVDs. 
Tanto o Conselho quanto a Fiesp 
estão se inspirando no sucesso do 
projeto Computador para Todos, do 
governo federal, que reduziu o valor 
dos computadores, com preços de 
até 2.500 reais, em 9,25%, devido 
à redução de impostos. A queda no 

preço levou ao aumento das vendas e 
à diminuição do mercado informal. 
“Queremos encontrar um segundo 
caso de sucesso. Mesmo com a re-
dução de impostos, o governo não 
perde, porque ganha com o aumento 
das vendas”, diz Barreto.

Outra frente de combate é a criação, 
pelas empresas, de linhas populares, 
como o lançamento de um par de 
tênis da Nike por 99 reais, no Dia 
dos Pais de 2008, que foi parcelado 
em três vezes sem juros. “As vendas 
surpreenderam”, conta ele.

A estratégia do CNCP, segundo seu presidente, 
Dr. Luiz Paulo Barreto, é dar mais impulso à 
repressão e incentivar a conscientização sobre 
os malefícios dessa prática criminosa. Produtos 
falsificados são um problema mundial. 

De acordo com a Interpol, a pirataria 
movimenta anualmente 600 bilhões de dólares, 
enquanto o narcotráfico movimenta 360 
bilhões de dólares anuais em todo o mundo. 

Dados do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Unafisco) mostram 
que a pirataria no Brasil gera perda anual de 30 
bilhões de reais em impostos. Além disso, 
segundo estudo da Universidade de Campinas 
(Unicamp), a falsificação de produtos é 
responsável pela eliminação de 2 milhões 
de postos de trabalho.

Para mudar este quadro, o Conselho segue 
um elenco de 99 medidas articuladas com 
comerciantes e órgãos de governo e da 
sociedade civil para buscar alternativas à venda 
de produtos ilegais. O CNCP também pretende 
fechar parcerias com provedores de 
internet, a fim de coibir a distribuição 
de produtos falsificados. 

Confira algumas das medidas do Plano 
de Ação do Conselho.

1. Criar as Divisões de Repressão ao Contrabando 
e Descaminho e de Combate à Pirataria no 
Departamento de Polícia Federal e uma seção da 
mesma natureza no Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal. 

2. Divulgar as ações do governo no 
combate à pirataria.

3. Recomendar ao Poder Judiciário a criação de Varas 
especializadas ou preferenciais em 
propriedade intelectual.

4. Recomendar a criação de Promotorias de Justiça 
especializadas em propriedade intelectual.

5. Incrementar a troca de informações e acordos 
visando à extradição de criminosos.

6. Incluir o tema da pirataria no Sistema 
Único de Segurança Pública.

7. Recomendar aos Estados, no âmbito do 
Sistema Único de Segurança Pública, a instalação 
de Delegacias Especializadas no combate à 
pirataria e violações dos direitos de 
propriedade industrial.

REPRIMIR E CONSCIENTIZAR

“O supérfl uo perde 
espaço com a 

crise. Mas outros 
produtos de 

uso diário tendem 
a ser mais 

procurados”

Dr. Luiz Paulo Barreto, 
presidente do CNCP
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Mas, enquanto o brasileiro não se 
convence de que um produto original 
carrega mais vantagens do que um 
pirata, mesmo que seja mais caro, o 
conselho continuará intensifi cando 
a repressão. Neste ano, serão imple-
mentadas 20 novas ações, com a 
criação de delegacias especializadas 
no combate aos produtos falsifi cados, 
como já existe em São Paulo. “É 
preciso entender a pirataria como 
um crime organizado que também 
opera com tráfi co de drogas e armas”, 
diz o presidente. Ele também quer 

envolver os Estados e os municípios 
no projeto Cidade Livre de Pirataria, 
para que governadores e prefeitos se 
sintam responsáveis pelo combate 
às falsificações. Se depender do 
empenho da cidade de Blumenau, 
em Santa Catarina, o projeto será 
um sucesso. A cidade decidiu que 
quer ser vanguarda na ausência de 
pirataria, e, para isso, os empresários 
locais começaram a estudar propostas 
promocionais para vender software 
com descontos “imperdíveis”. 

Um dos objetivos do CNCP é 

apoiar a implantação da rastreabi-
lidade para o setor farmacêutico. 
A medida é complexa porque cada 
remédio deverá levar em seu código 
de barras todas as informações, 
como o lote e o nome do labora-
tório. Como isso, o consumidor 
saberá se o produto é falsificado 
ou original. “Se conseguirmos 
implementar a rastreabilidade em 
2009 nos medicamentos teremos 
dado um passo enorme”, afirma  
Barreto. “Depois partiremos para 
todos os outros produtos”.

A estratégia do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria para conter o mercado ilegal

8. Promover estudos sobre ingresso, 
trânsito e custos de insumos para 
produção de artigos piratas.

9. Recomendar ao Ministério da Educação 
que realize ações com os reitores, para efetivo 
cumprimento da Lei 9.610 (direitos autorais) nas 
faculdades e universidades.

10. Realizar seminários/eventos nas 
associações de magistrados, na Ordem dos 
Advogados do Brasil e no Ministério Público.

11. Realizar seminário sobre Pirataria e 
delitos contra a propriedade intelectual, 
no âmbito do Mercosul. 

12. Apoiar a tramitação de alterações 
legislativas, que permitam a realização de 
perícia por amostragem de produtos piratas 
apreendidos, bem como para 
retirar a necessidade de descrição 
de todos os bens apreendidos. 

13. Identificar mecanismos transparentes de 
financiamento pelo setor privado de 
medidas de combate à pirataria.

14. Estudar os acordos internacionais que 
podem influenciar a prática da pirataria no Brasil.

15. Sugerir aos países limítrofes maior 
fiscalização das fronteiras suspeitas de 
trânsito de produtos piratas.

16. Apoiar, com o Ministério do Planejamento, 
o incremento dos efetivos das Polícias Federal e 
Rodoviária Federal e da Receita Federal.
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Entrevista: Paulo Hartung

O governador Paulo Hartung, do Espírito Santo, diz que o equilíbrio 
fi nanceiro-orçamentário é uma conquista da qual não abre mão
Por Sandra Balbi

A meta é atravessar a crise 
de forma organizada 

Economista, graduado em 
1978 pela Universidade 
Federal do Espírito San-
to, casado, pai de dois 

fi lhos, o governador do Espírito 
Santo, Paulo Hartung (PMDB), 
não se intimida com tempos som-
brios. Assumiu o primeiro manda-
to em 2003, em meio a uma grave 
crise fi nanceira e ética que varria 
o Estado e recuperou as fi nanças 
públicas atraindo investimentos do 
setor privado. Reeleito com a maior 
votação do país – 77,27% dos votos 
válidos – em 2006, Hartung conduz 
um Estado que tem na exportação 
de commodities um dos pilares de 
sustentação, atividade duramente 
afetada pela crise global. O risco de 
queda na arrecadação e desequilí-
brio das contas públicas na atual 
conjuntura, porém, vem sendo mo-
nitorado há dois anos. “Desde 2007, 
estamos acompanhando a crise 
imobiliária americana com atenção. 
Em 2008, tomamos medidas pre-
ventivas. Instituímos um rígido con-
trole com novas despesas e elimi-
namos gastos. Fizemos economia, 
uma poupança para enfrentar os 
tempos de redução de arrecadação. 
Redimensionamos o orçamento de 
2009, a partir de uma reestimativa 
da receita”, disse ele, em entrevista 
à revista ETCO. Fo
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ETCO - Quando o senhor assumiu 
o governo, em seu primeiro manda-
to, em 2003, o Estado vinha de uma 
situação defi citária crônica. Como 
foi feito o ajuste nas fi nanças? 

Paulo Hartung - Quando assumi-
mos, o Estado registrava uma dívida 
de curto prazo, ou seja, de compro-
missos vencidos e não pagos com 
servidores, fornecedores, prestado-
res de serviços, entre outros, da or-
dem de 1,2 bilhão de reais. Para ter 
uma idéia do que isso representa, o 
montante equivalia cerca de quatro 
arrecadações estaduais.

Fizemos um realinhamento do go-
verno, aplicando o choque ético e o 
de gestão. Eliminamos cerca de 300 
regimes especiais de tributação, que 
eram um verdadeiro ralo por onde 
escorria grande parte de nossa ar-
recadação. Iniciamos um trabalho 
ininterrupto de combate à corrup-
ção e à sonegação. Após esse reali-
nhamento, a arrecadação passou de 
2,4 bilhões de reais, em 2003, para 
5,4 bilhões de reais, em 2007. 

Iniciamos programas de redução e 
controle de despesas correntes e de 
custeio. Passamos a adotar o planeja-
mento estratégico, que, entre outros, 
permite o uso racional e qualifi cado 
dos recursos públicos, eliminando 
desperdícios, potencializando resul-
tados e somando esforços governa-
mentais de forma a utilizar melhor 
os recursos públicos. 

Com essa política, e sem aumen-
tar impostos, ampliamos de 1% para 
15% nossa capacidade de investi-
mentos em obras e serviços com 
recursos próprios. Quitamos todas 
as dívidas de curto prazo e nos tor-
namos uma referência nacional no 
quesito das contas públicas. 

ETCO - O crescimento real da 
receita tributária – 41,6% entre 
2002 e 2005 – foi fundamental 

para a recuperação fi nanceira do 
Estado. Com a crise atual, esse 
equilíbrio pode ser ameaçado pela 
queda da arrecadação?

Hartung - Como bem demonstra 
a resposta anterior, nós no gover-
no do Estado do Espírito Santo já 
temos um certo know-how no en-
frentamento de crises. Esta não é a 
primeira crise de vulto com a qual 
deparamos. Quando assumimos, em 
2003, vivemos um período de graves 
desafi os. Aquela era uma crise com 
determinantes basicamente locais. 
De forma diferente, a atual é condi-
cionada por fatores transnacionais. 

Mas, em comum, os dois momen-
tos têm o caráter absolutamente de-
safi ador e o fato de serem oportuni-
dades de aprendizado para gestores 
e administradores. Quem gerencia, 
quem toma decisões estratégicas tem 
de aprender a conviver com tempos 
de bonança e épocas de restrições.

Superamos os desafi os do início do 
governo. Fizemos uma caminhada 
de travessia e alcançamos uma nova 
fronteira histórica no Espírito Santo. 
As vitórias são muitas e eloqüentes. 
E vão até além do que esperávamos. 

Alguns desafi os se mantêm, novas 
questões surgem e surgirão. Temos a 
humildade de registrar o muito que 
ainda há por ser feito. Mas o rumo 
que tomamos tem nos levado a dias 
cada vez melhores.

O rumo que tomamos, baseado no 

“Esta crise expõe 
nossa perigosa 
dependência 

econômica com 
relação à produção e 
à comercialização de 

commodities”

planejamento estratégico, na ética re-
publicana da prevalência do interesse 
comum e na responsabilidade fi nan-
ceiro-orçamentária, tem, por exem-
plo, nos ajudado a enfrentar esta crise 
com uma capacidade ímpar de ação 
entre os Estados federados.

Desde 2007, estamos acompa-
nhando a crise imobiliária america-
na com atenção. Em 2008, tomamos 
medidas preventivas. Instituímos 
um rígido controle com novas des-
pesas e eliminamos gastos. Fizemos 
economia, uma poupança para en-
frentar os tempos de redução de 
arrecadação. Redimensionamos o 
orçamento de 2009, a partir de uma 
reestimativa da receita. 

O objetivo foi e é manter as contas 
em dia e os projetos prioritários em 
execução. Ou seja, o equilíbrio fi nan-
ceiro-orçamentário é uma conquista 
de que não abrimos mão. Estamos fo-
cados em nossa meta maior: atraves-
sar esta crise de forma organizada. 

Quem sair do outro lado, quem 
atravessar o mar da crise de forma 
organizada se constituirá como ver-
dadeiro pólo de atração para as enor-
mes possibilidades que serão postas 
ao mundo depois de vencidas as difi -
culdades econômicas. 

ETCO - Nos últimos anos, houve 
redução nos gastos com pessoal que 
em 2003 correspondiam a mais de 
40% das despesas correntes. Como 
isso foi feito? 

Hartung - A despesa com pessoal 
caiu de 42% para 32%. Isso foi pos-
sível graças à adoção de modernas 
práticas de gestão e aos investimen-
tos em novas ferramentas tecnológi-
cas no âmbito da administração es-
tadual. E conquistamos essa vitória 
sem políticas de desmonte do serviço 
público. Pelo contrário, investimos 
intensivamente nos servidores, como 
forma de melhorar o atendimento 
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aos cidadãos e às empresas.
Várias carreiras do Estado foram 

reformuladas com a instituição de 
plano de cargos e salários. Foi ins-
tituída a remuneração por subsídio, 
benefi ciando mais de 20 carreiras 
do Poder Executivo Estadual. Os 
reajustes ultrapassam a 50% para o 
magistério, por exemplo, valorizan-
do o professor e contribuindo para 
a melhoria do ensino. De 2003 a 
2008, o governo do Estado realizou 
um total de 31 concursos públicos, 
criando 8.661 vagas. 

Em 2008, mais 1.025 novos pro-
fessores foram nomeados a partir de 
concurso público e 630 novos solda-
dos combatentes foram incorpora-
dos à Polícia Militar. Entre 2004 e 
2008, houve o ingresso de mais de 
1.530 policiais militares. Com a re-
cuperação fi scal, o Estado voltou a 
fazer investimentos na melhoria do 
ambiente e das condições de traba-
lho. Os prédios públicos passaram 
por reformas e foram comprados 
novos móveis e equipamentos, como 
parte do esforço de valorização do 
servidor e do serviço público.

ETCO - Que outros gastos foram 
reduzidos em sua gestão?

Hartung - A renegociação das 
dívidas do Estado geradas nas ad-
ministrações anteriores, ação ca-
pitaneada pela Auditoria-Geral do 
Estado, somada às auditorias reali-
zadas até 2007, gerou uma econo-
mia direta aos cofres públicos na 
ordem de 300 milhões de reais.

Outra medida de destaque implan-
tada e que produziu efeitos positivos 
foi a instituição da Coordenação de 
Convênios na AGE. A função desta 
coordenação é acompanhar o repas-
se de recursos efetuados por meio 
de convênios fi rmados entre os ór-
gãos do governo do Estado e outros 
órgãos municipais/federais ou enti-

pagos por produtos e serviços são 
menores ou no máximo iguais aos 
praticados no mercado capixaba. 
As tabelas com preços praticados 
pelo governo fi cam disponíveis para 
consulta do servidor e da sociedade 
no Portal de Compras do Governo, 
www.compras.es.gov.br.

ETCO - Quais são as principais 
ações do governo do Estado para 
combater a informalidade?

Hartung - Ações nas áreas de fo-
mento ao crédito, como o Nossocré-
dito, investimentos em qualifi cação 
profi ssional e parcerias com o Sebrae 
são alguns exemplos de ações para 
combater a informalidade. Temos 
também um programa de facilitação 
de abertura e fechamento de fi rmas 
e de redução dos custos de transação 
relacionados ao funcionamento dos 
negócios. Neste caso, atuamos a par-
tir da Junta Comercial. 

Importante citar que, em maio de 
2008, o governo regulamentou em 
âmbito estadual a Lei Complemen-
tar no 123/2006, conhecida como Lei 
Geral da Micro e Pequena Empre-
sa. A medida faz parte do Projeto de 
Compras Governamentais, desenvol-

dades privadas. O modelo utilizado 
pela AGE é um dos poucos do Brasil 
totalmente integrado ao Sistema de 
Administração Financeira dos Es-
tados e Municípios (Siafem), o que 
confere maior precisão ao trabalho. 

O governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Gestão e Recursos Hu-
manos, também estabeleceu regras 
para a contratação de diversos tipos de 
serviços, com redução de gastos com 
despesas correntes. Há várias inicia-
tivas. Só em passagens aéreas, houve 
uma redução média dos valores efeti-
vamente realizados superior a 50%. 

Por meio do Programa de Efi ciência 
Energética, promovemos a organiza-
ção, o gerenciamento e o planejamen-
to do consumo de energia elétrica nos 
prédios públicos do Poder Executivo 
Estadual. Com a Consultoria Técnica 
em Uso Efi ciente de Energia Elétrica, 
visando combater o desperdício e pro-
piciar redução de gastos, esperamos 
que as despesas com energia elétrica 
se reduzam em, no mínimo, 2,8 mi-
lhões de reais ao ano, o que signifi ca 
uma economia de 15% anuais.

Com o Sistema de Preços Refe-
renciais, a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) pesquisa no mercado os valo-
res de produtos e serviços comprados 
pelo governo, gerando uma tabela de 
preços para ser utilizada como base 
para licitações e compras públicas 
realizadas por todos os órgãos e as 
secretarias do governo. 

Cerca de 800 itens são pesquisados, 
entre gêneros alimentícios, suprimen-
tos de informática e materiais diver-
sos de expediente e escritório. Além 
disso, também são pesquisados os 
custos de contratação de serviços de 
limpeza e conservação e de vigilância 
e segurança. Todos os preços, item a 
item, são publicados nas tabelas.

Com a pesquisa de preços realiza-
da pela FGV, a administração públi-
ca tem a garantia de que os preços 
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vido pela Secretaria de Gestão e Re-
cursos Humanos, em parceria com o 
Sebrae. O objetivo é aumentar de 13% 
para 30% a participação das peque-
nas e microempresas nas compras do 
Estado, criando mais oportunidades 
de vendas e fomentando o desenvol-
vimento local e regional, por meio do 
apoio aos arranjos produtivos locais.

ETCO - O que representa a eco-
nomia informal no PIB do Estado?

Hartung - Utilizando os dados da 
PNAD 2006 e do PIB a preços de 
mercado de 2006, com base na renda 
do trabalho para o pessoal ocupado 
no trabalho principal, sem nenhum 
tipo de previdência, a economia in-
formal representa 8,37% do PIB do 
Espírito Santo.

ETCO - O Espírito Santo foi be-
nefi ciado nos últimos anos pelo forte 
crescimento dos setores siderúrgico 
e de petróleo. Com a crise e a queda 
dos preços das commodities, os in-
vestimentos no Estado devem cair?

Hartung - O mundo atravessa uma 
crise avassaladora, afetando todas as 
economias. O Espírito Santo, que tem 
uma economia fortemente vinculada 

ao comércio exterior e à produção e à 
venda de commodities, está vivendo 
os desdobramentos da crise mundial. 
No entanto, o setor de energia, que 
vem se desenvolvendo com força nos 
últimos anos, garante fôlego extra 
nesses tempos de crise. Mas, como 
toda crise, esta também vai passar. 
E, do ponto de vista político-gover-
namental, estamos trabalhando para 
nos manter organizados e nos tornar 
um pólo de atração para as novas e 
muitas oportunidades que surgirão 
quando as difi culdades passarem. 

Toda crise também nos leva a re-
fl etir sobre nossa trajetória. Esta 
crise expõe de forma muitíssimo 
evidente nossa perigosa dependência 
econômica com relação à produção e 
à comercialização de commodities. 

Sempre digo que, ao priorizar a 
educação, estamos investindo na 
transformação do perfi l socioeconô-
mico do Espírito Santo. Queremos 
gerações futuras com mais cidada-
nia e melhores condições de vida. 
Queremos um Estado que, além de 
avançar nas vocações já consolida-
das, consiga prosperar com a diver-
sifi cação de sua economia. 

Na sociedade da informação, em 
que o conhecimento é a base de 
todo o fundamento econômico, que-
remos ser produtores e exportadores 
de saber – queremos ser produtores 
e exportadores de conhecimento. 

ETCO - A crise política, institu-
cional e ética que o Espírito Santo 
viveu – o Ministério da Justiça che-
gou a propor a intervenção federal 
no Estado, em 2002 – afugentou 
empresas e investidores. O que o 
governo tem feito para atrair capi-
tal? Quais são os resultados?

Hartung - Os resultados são mui-
to positivos. Atraímos investimen-
tos em todas as cadeias produtivas 
importantes do Estado, ampliando 
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negócios existentes e abrindo novas 
frentes de produção. 

Um dos ativos mais importantes 
para a atração de negócios no mun-
do globalizado é a estabilidade po-
lítico-institucional, a transparência 
nos atos do governo e um projeto 
claro de desenvolvimento. E esse 
ativo o Espírito Santo passou a ter a 
partir de 2003. Temos aqui imple-
mentado um modelo claro de de-
senvolvimento, socialmente inclu-
sivo, ambientalmente sustentável e 
geografi camente desconcentrado. 
Nossas regras são claras e traba-
lhamos de forma transparente. 

O Espírito Santo tem uma loca-
lização geográfi ca estratégica, tem 
know-how em setores importantes 
para a economia mundial e passou a 
contar com um governo republicano 
e estável. Esse conjunto de fatores 
nos ajudou a crescer acima da mé-
dia nacional no período pré-crise. E, 
como disse, nos organizamos para 
atravessar essa turbulência de forma 
organizada, capacitando-nos à atra-
ção das novas possibilidades produ-
tivas que se abrirão em breve. 

ETCO - Quais são os investimen-
tos previstos para os próximos anos? 
Há recursos próprios para isso?

Hartung - Graças às medidas pre-
ventivas que efetivamos já a partir de 
2007 e fundamentalmente em 2008, 
pudemos manter os investimentos e 
até ampliar a aplicação de recursos 
públicos neste ano de 2009. Estamos 
investindo mais de 1 bilhão de reais 
com recursos próprios neste ano, 
privilegiando as áreas essenciais e as 
obras e os serviços que usam mão-de-
obra de maneira intensa, com vistas a 
aplacar um dos efeitos mais nefastos 
da crise, que é o desemprego. Consi-
derando-se as dimensões geográfi cas 
e econômicas do Estado, é um valor 
inédito na trajetória capixaba.
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Ao comemorar o primeiro 
ano de implantação da 
Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), em abril deste 

ano, o Brasil atingiu o marco de 
mais de 140 milhões de NF-e au-
torizadas, o que corresponde a um 
valor que ultrapassa os 2 trilhões 
de reais (www.nfe.fazenda.gov.br). 
A adoção da Nota Fiscal Eletrônica 

 
Um passo importante para modernizar o sistema 
tributário e facilitar a vida do contribuinte   

Nota Fiscal 
Eletrônica - 1 ano
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oficial em 1º de abril de 2008 ao 
ser adotado, de forma obrigatória, 
pelos setores de distribuição de 
combustíveis líquidos e fabrican-
tes de cigarros em 26 Estados 
brasileiros e o Distrito Federal, 
foi a implantação de um modelo 
nacional de documento f iscal 
eletrônico. Esta nova modalidade 
veio para substituir a sistemática 

de emissão do documento fiscal em 
papel, simplificando as obrigações 
dos contribuintes e permitindo, ao 
mesmo tempo, o acompanhamen-
to em tempo real das operações 
comerciais pelo Fisco. 

De acordo com Eudaldo Almeida 
de Jesus, coordenador-geral do 
Encontro Nacional de Coordenado-
res e Administradores Tributários 
(Encat), os números são resultado 
da atuação conjunta do Fisco e 
da sociedade organizada. “Tra-
balhamos por um ideal comum: 
ampliar a justiça fiscal e reduzir 
custos para o contribuinte e para 
a administração pública”, diz. 
Ele explica que o trabalho tão 
significativo para o país e para os 
Estados tem participação direta 
dos secretários de Fazenda dos 
Estados, da Receita Federal do 
Brasil, da Suframa, das empresas 
de TI e das empresas contribuintes. 
Trimestralmente, técnicos de todos 
os Estados se reúnem no Encontro 
Nacional de Coordenadores e Ad-
ministradores Tributários (Encat) 
para aprofundar as discussões e 
sugerir o aperfeiçoamento.

O balanço deste primeiro ano de 
implantação da NF-e é extremamente 
positivo, segundo Eudaldo Jesus. “Foi 
um sucesso, tanto no que se refere ao 
ambiente tecnológico do contribuin-
te, quanto ao da Fazenda”, afi rmou. 
De acordo com ele, a implantação 

A utilização da 
NF-e representa um 
salto de qualidade 
na cobrança e na 

fi scalização de 
tributos no Brasil 

(NF-e) foi um importante passo 
rumo à modernização do sistema 
tributário brasileiro, além de ser 
um grande avanço para facilitar a 
vida do contribuinte e as atividades 
de fiscalização sobre operações 
tributadas pelo Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O principal objetivo do 
Projeto NF-e, que teve seu início 
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de um sistema dessa envergadura 
exigiu empenho de todas as partes 
envolvidas. “Houve uma mudança 
cultural muito grande e só foi pos-
sível graças ao trabalho de parceria 
entre os fi scais estaduais, a Receita 
Federal do Brasil e os contribuintes. 
Todos se sentaram juntos à mesa e 
discutiram qual seria a melhor ma-
neira de fazer isso”, conta Eudaldo 
Jesus. O maior desafi o, conta ele, era 
a mudança de paradigma para que o 
documento digital passasse a ser o 
documento ofi cial. Embora previsto 
em lei, era uma grande novidade 
para o contribuinte e para o Fisco. 
“Ultrapassamos essa barreira cultural 

através de um intenso trabalho, que 
ainda é feito hoje, de divulgação e 
explicação por meio de palestras 
sobre o tema aos usuários”, afi rmou 
Eudaldo Jesus.  

Em abril de 2009, em seu primei-
ro aniversário, a obrigatoriedade 
da Nota Fiscal Eletrônica será 
estendida a novos segmentos da 
economia, como distribuidores, 
atacadistas ou importadores de 
bebidas alcoólicas, inclusive cervejas 
e chopes, distribuidores, atacadistas 
ou importadores de refrigerantes, 
fabricantes, distribuidores, ataca-
distas ou importadores de extrato e 
xarope utilizados na fabricação de 

refrigerantes, atacadistas de bebidas 
com atividade de fracionamento 
e acondicionamento associada, 
atacadistas de fumo, fabricantes 
de cigarrilhas e charutos, fabrican-
tes e importadores de filtros para 
cigarros, entre outros. E, ainda 
em setembro deste ano, a NF-e 
começa a valer para segmentos 
como fabricantes de cosméticos, 
fabricantes de produtos de limpe-
za, fabricantes de alimentos para 
animais, entre outros.  

No ano passado, os primeiros 
setores que adotaram, de forma 
obr igatór ia, a NF-e foram os 
fabricantes de cigarros e de com-
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O setor de combustíveis foi um dos primeiros a adotar de forma obrigatória a NF-e no ano passado
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bustíveis líquidos, com cerca de 
400 empresas. Em dezembro, foi 
a vez dos setores automotivo, de 
bebidas alcoólicas e refrigerantes, 
medicamentos, cimento, frigorífi co, 
de aços semi-acabados e laminados 
e fornecedores de energia chegando 
a 3.500 empresas. Agora a terceira 
fase da obrigatoriedade da Nota 
Fiscal Eletrônica deverá incluir 
aproximadamente 7 mil novas em-
presas no sistema, o que signifi ca 
um total de mais de 11 mil empresas 
emitindo NF-e no Brasil. 

A utilização da NF-e representa 
um salto de qualidade na cobrança e 
na fi scalização de tributos no Brasil, 

D
iv

ul
ga

çã
o

possibilitando uma sensível redução 
nos desequilíbrios concorrenciais  
tributários, uma maior justiça fi scal 
e um melhor ambiente de negócios. 
Mas, segundo o coordenador-geral 
do Encat, Eudaldo Jesus, a fraude 
fi scal ainda ocorre no  Brasil, em-
bora o trabalho de combate esteja 
cada vez mais acirrado. “A nota 
comum também era fraudada. A 
vantagem da Nota Fiscal Eletrôni-
ca é que ela permite um controle 
maior da sonegação”, afi rmou ele. 
Segundo Eudaldo Jesus, o Fisco 
está se modernizando e buscando 
formas eletrônicas de controle para 
evitar fraudes. 

“Trabalhamos 
por um ideal 

comum: ampliar 
a justiça fi scal 

e reduzir 
custos para o 

contribuinte e para 
a administração 

pública”

Eudaldo Almeida de Jesus, 
coordenador-geral do Encat

Eudaldo Almeida de Jesus, coordenador-geral do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários
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Fórum promovido pelo Sindicom e pelo Sincopetro pede mudanças 
na legislação e maior rigor do poder público contra os infratores 
Por Rosangela Silva

O mercado informal de combustíveis fere o 
bolso do consumidor pela via da adultera-
ção dos produtos, corrói a arrecadação e a 
capacidade de investimento do Estado pela 

via da sonegação e atropela os negócios dos revendedo-
res honestos, que têm de competir com estreitas mar-
gens de lucro. Não bastassem os danos fi nanceiros, os 
combustíveis distribuídos à margem da lei e da ética 
concorrencial pioram a qualidade do ar que respiramos. 
Quem perde, sempre, é o cidadão. 

A discussão não é de hoje, mas de tempos em tem-
pos surgem novas formas de fraude e novos infratores. 
Para não se limitar a apontar o problema, mas também 
propor idéias, soluções e executá-las, o Sindicato Na-
cional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 
de Lubrifi cantes (Sindicom) e o Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São 

Paulo (Sincopetro) reuniram entidades e autoridades 
do setor no Fórum Direito do Consumidor x Mercado 
Ilegal de Combustíveis, realizado no dia 4 de março, 
em São Paulo. Entre elas estavam a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Sefaz/SP), a Prefeitura da Cidade de São 
Paulo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon), a Receita Federal, o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Esta-
do de São Paulo (MP/SP) e Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO).

Os participantes apontaram caminhos para combater 
a fraude e a concorrência desleal no setor: é urgente 
mudar as normas e a legislação, aumentar o poder de 
ação do Fisco e dos Procons, melhorar a tecnologia de 
monitoramento dos produtos e responsabilizar civil e 
criminalmente os fraudadores. A Lei no 9.847, que dis-

Setores   Combustíveis

Mercado informal: 
ruim para o bolso e para a 
saúde do consumidor
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põe sobre a fi scalização das atividades relativas ao abas-
tecimento nacional de combustíveis, está em vigor desde 
outubro de 1999 e precisa de atualizações. “O principal 
gargalo no mercado de petróleo é a legislação antiga, 
que precisa ser revista, junto com a Portaria 116, e tam-
bém o trâmite judicial”, disse o superintendente de fi s-
calização da ANP, Jefferson Paranhos Santos, durante 
o evento. “Não liberamos postos (fraudadores) porque 
queremos. A lei de penalidade do petróleo nos obriga a 
fazê-lo em até sete dias, a partir do momento em que o 
adulterador readequou seu produto às normas exigidas. 
Não há solução se a lei não for mudada”, disse.

Enquanto uma legislação mais abrangente e moder-
na não chega, quem trabalha na legalidade acaba car-
regando o ônus da desconfi ança do consumidor. “De-
vemos fazer algo para ter de volta o respeito de nosso 
consumidor, um mercado mais saudável, mais honesto, 
e para que tenhamos orgulho em dizer ‘eu sou dono de 
posto de gasolina’”, enfatizou o presidente do Sincope-
tro, José Alberto Paiva Gouveia.

Para o vice-presidente-executivo do Sindicom, Alísio Ja-
cques Mendes Vaz, é necessário melhorar o ambiente de 
negócios do setor de combustíveis. “Queremos um consu-
midor mais protegido. O Sindicom e o Sincopetro estimu-
lam o trabalho coordenado entre as entidades da área para 
aumentar a efi ciência da fi scalização e acabar com a sen-
sação de impunidade, que tanto atrai esses novos agentes. 
Queremos que os fraudadores sejam punidos”, falou.

Da esquerda para a direita: Luiz Sérgio Soares, Roberto Pfeiffer, Sidney Sanches Simone, Alísio Jacques Mendes Vaz, José Alberto Paiva Gouveia, Allan 
Kardec Duailibe Barros, Marco Antonio Silva e Orlando de Almeida Jr, durante o Fórum Direito do Consumidor x Mercado Ilegal de Combustíveis

PERFIL DO CONSUMO 
Como estão distribuídos os 28,4 bilhões de litros 
de combustíveis movimentados no Estado de 
São Paulo em 2008
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No Estado de São Paulo, as coisas começam a mudar. 
A Lei de Perdimento, que irá aplicar uma penalidade 
mais dura ao fraudador, é um importante instrumento 
para o trabalho, em parceria com o Fisco paulista e com 
o Procon, de combate à adulteração de combustíveis. O 
produto suspeito será apreendido e o posto perderá a 
mercadoria se confi rmada a adulteração. O diretor-ad-
junto da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, 
Sidney Sanches Simone, disse durante o fórum que o 
órgão está fi nalizando a implantação da lei. Será um 
reforço ao trabalho da força-tarefa que já atua no com-
bate à adulteração de combustíveis integrada pela ANP, 
Sefaz/SP, MP/SP, Ministério Público Federal, Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP), 
Polícia Fazendária, Polícia Civil e Procon.

Outro campo de batalha é o da tecnologia para detec-
tar a adulteração de produtos. A Agência Nacional do 
Petróleo tem monitorado a qualidade dos combustíveis, 
como gasolina, óleo diesel e álcool, nos postos do país, 
inclusive aos fi ns de semana e no horário noturno, ex-
plicou o diretor da ANP, Allan Kardec Duailibe Barros. 
“Mas os fraudadores têm, cada vez mais, descoberto 
mecanismos para burlar a fi scalização e enganar o con-
sumidor. Temos que procurar soluções com amparo le-
gal e desenvolver tecnologia de monitoramento”, disse.

A adição de álcool acima dos limites fi xados pelo go-
verno e a mistura de solventes na gasolina têm forte 
impacto ambiental. Segundo o presidente do Sincope-
tro, José Alberto Paiva Gouveia, há postos que chegam 
a dobrar o teor permitido de álcool na gasolina, que é 
de 24% a 26%. “Como fi cam os consumidores e os dis-
tribuidores honestos? O carro pode parar de funcionar. 
A ANP autua e interdita os postos, mas alguns rom-
pem os lacres e trabalham na clandestinidade. Quando 
é cassada a inscrição estadual, esses postos mudam a 
razão social e voltam a enganar o consumidor. Já acon-
teceu de muitos serem fechados por até 16 vezes. Por 
quê? A lei não é respeitada”, se indignou.

Gouveia explicou que a Lei no 11.929 prevê a cas-
sação da autorização para funcionamento dos postos 
fraudadores e sua retirada do mercado por cinco anos. 
Mas nem sempre isso funciona. “As autoridades fi sca-
lizam, mas o bandido não se torna ‘gente boa’ muito fa-
cilmente, ele não volta para o mercado de forma sadia. 
O revendedor não tem como sobreviver à concorrência 
desleal e, às vezes, se vê obrigado a se tornar mais um 
fraudador, já que o vizinho vende por preço mais baixo 
do que paga. A lei precisa ter mais força”, disse. 

Um levantamento realizado em fevereiro deste ano 
pelo Sincopetro revelou que, dos 435 postos com inscri-

Roberto Pfeiffer: o consumidor é a primeira vítima do comércio ilegalJefferson Paranhos Santos: legislação no setor de petróleo é antiga
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ção estadual cassada visitados pelo sindicato, 63 foram 
reabertos por medida liminar, 121 operam com nova ra-
zão social, 19 possuem liminares, mas estão fechados, 
e oito funcionam em desrespeito às determinações da 
Secretaria da Fazenda. 

Representante do prefeito Gilberto Kassab, o secretá-
rio municipal de Controle Urbano, Orlando de Almei-
da, lembrou que, em 2007, o prefeito organizou uma 
força-tarefa para combater a ilicitude do combustível 
adulterado. “Foram fi scalizados mais de 2 mil postos de 
combustíveis na cidade de São Paulo”, disse. 

Os participantes do fórum destacaram que, diante da 
reincidência dos fraudadores e dos prejuízos recorrentes 
ao consumidor, é preciso mais energia no combate a es-
sas práticas. Luís Alberto Bevilacqua, promotor de justiça 
criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
defendeu a responsabilização civil em juízo do posto frau-
dador, o pagamento de multa e a indenização moral ao 
consumidor lesado. Defendeu, ainda, a aplicação, sempre 
que possível, da imputação criminal aos fraudadores por 
formação de quadrilha ou bando, falsifi cação de documen-
to público, delito ambiental, crime contra a ordem econô-
mica, crime contra o consumidor e lavagem de dinheiro.

Mas, para que tais medidas produzam efeitos, é pre-
ciso que a Justiça seja mais rápida. O diretor jurídico 

do Sindicom, Guido Silveira, pediu mais agilidade nos 
processos e efetivação de punição, propôs alterações na 
legislação para facilitar o trabalho do MP/SP e questio-
nou a Lei no 9.847/99, artigo 4o, usada pela ANP para 
penalizar os fraudadores. “É necessário adequar a mul-
ta em função da capacidade econômica do infrator e 
redefi nir o conceito de reincidência”, disse.

Durante os debates, fi cou claro que o combate ao 
comércio ilegal de combustíveis depende, também, do 
consumidor, que é sua maior vítima. O diretor executi-
vo da Fundação Procon-SP, Roberto Pfeiffer, destacou: 
“O consumidor, que é a vítima primeira e paga por esse 
produto de má qualidade e tem seu veículo danifi cado, 
não tem capacidade de identifi car a adulteração. O que 
podemos fazer é orientá-lo e fi scalizar”.

Segundo avaliação do vice-presidente executivo do 
Sindicom, Alísio Jacques Mendes Vaz, a mobilização das 
autoridades em torno do problema tem produzido resulta-
dos positivos: “Eventos como esse que estamos realizando 
em São Paulo, que reúne autoridades e agentes do merca-
do que atuam diretamente com o problema, tendo a possi-
bilidade de criar condições reais de buscar solução para as 
fraudes em benefício do consumidor e da sociedade. É im-
portante tentar reverter essa cultura secular de sonegação 
e defi ciência no controle e na fi scalização”, concluiu.

Alísio Jacques Vaz: é importante reverter a cultura de sonegação José Alberto Paiva Gouveia: como fi cam os distribuidores honestos?
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Vitórias da frente 
contra a sonegação
 
A soma de esforços da Procuradoria-Geral da Fazenda e da Receita 
Federal fortaleceu o combate às práticas ilegais de mercado  

A atuação conjunta da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita 
Federal do Brasil foi fundamental para fazer 

avançar na Justiça a luta contra as práticas ilegais de 
mercado e a sonegação fiscal no setor de cigarros. 
As empresas que, de acordo com a Receita, são so-
negadoras e foram multadas e fechadas conseguiam 
voltar à atividade, valendo-se de liminares obtidas 
na Justiça, até que, em 27 de junho de 2007, em 
decisão inédita, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
negou o pedido de liminar da American Virginia 
para voltar a operar. “A decisão do Supremo Tribu-
nal Federal em relação à American Virginia acabou 

com a indústria de liminares no setor de fabricação 
de cigarros no Brasil”, afirma o procurador Cláu-
dio Xavier Seefelder Filho, coordenador-geral da 
Representação Judicial da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional.

Segundo o procurador, alguns fabricantes de ci-
garros que vinham funcionando graças a decisões 
judiciais foram fechados nos últimos meses. Ele 
cita o caso da Sudamax, de Cajamar, no interior 
de São Paulo. “A empresa foi fechada com base em 
uma decisão do Tribunal Regional Federal, que 
suspendeu um mandado de segurança da empresa”, 
diz o procurador. Ele cita ainda outros exemplos de 
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De acordo com o procurador da Fazenda, a deci-
são do Supremo só veio reforçar a ação da PGFN, 
no sentido de garantia da legalidade. “Atualmente, 
há três tribunais, da 1ª, da 2ª e da 3ª Região, que 
já seguem o entendimento do STF nesses casos”, 
afirma o procurador.        

O combate às práticas de sonegação de impostos, 
adulteração de marcas e contrabando é o caminho 
seguro para elevar a oferta de empregos, dar novo 
impulso à competitividade brasileira, aumentar a 
arrecadação e neutralizar os impactos negativos 
do mercado ilegal. Segundo reportagem de Martha 
Beck no jornal O Globo (29/7/2007), a Receita Fe-
deral estima que, no setor de cigarros, “a sonegação 
chegue a 5,5 bilhões de reais, estando concentrada 
principalmente no Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI)”. Ainda segundo dados da Receita 
Federal (fonte: jornal O Globo, 11/10/2006), “en-
quanto 4,5 bilhões de maços são produzidos legal-
mente no país, outros 800 milhões são fabricados 
clandestinamente”.

No entanto, esse cenário de sonegação fiscal 
– que tem como conseqüência a prática de preços 
predatórios em detrimento da lealdade concorrencial 
– está mudando, já que, hoje, a atuação da Receita 
Federal no combate à evasão tributária conta com o 
respaldo de importantes decisões judiciais e com a 
participação, cada vez mais aguerrida, da PGFN. 

empresas que tiveram suas operações suspensas, 
como a Cibrasa e a Alfredo Fantini.

O caso mais emblemático, entretanto, é o da 
American Virginia. Embora o registro especial da 
empresa tenha sido cassado em razão de diversas 
e pesadas autuações fiscais pela Receita Federal, 
a empresa conseguiu continuar suas atividades por 
meio da concessão de liminares pela Justiça Federal. 
No entanto, seu fechamento foi, enfim, decretado 
pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e vem 
sendo mantido, há quase dois anos, graças à decisão 
do Supremo em negar liminar à empresa. “A decisão 
do STF abriu caminho para fortalecer a defesa e 
reverter inúmeras decisões judiciais que mantinham 
abertas empresas fabricantes de cigarros que não 
pagam o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI)”, afirma o procurador Seefelder Filho.

A tese vencedora no Supremo, naquela ocasião, foi 
a do ministro Cezar Peluzo. Segundo ele, a regula-
ridade fi scal é uma condição indispensável para o 
funcionamento de empresas que produzem cigarros, 
já que o não pagamento de tributos lhes confere 
grande vantagem competitiva. A medida teve como 
base o dispositivo legal que prevê o cancelamento do 
Registro Especial para fabricantes de cigarros, que 
determina que as empresas somente possam operar no 
país mediante o preenchimento de certos requisitos 
previstos na lei, dentre eles a regularidade fi scal.

“A decisão do 
Supremo Tribunal 
Federal em relação 
à American Virginia 

acabou com a 
indústria de 

liminares no setor de 
fabricação de 

cigarros no Brasil”

Procurador Cláudio Xavier Seefelder Filho,
coordenador-geral da Representação 

Judicial da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional
Ruy Baron/Folha Imagem
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Coibir as chamadas “vendas para CPF” 
é um incentivo à atividade informal
Por Ricardo Melo e Martim Della Valle* 

À  imagem e semelhança da diversidade quase 
ilimitada que ilustra nosso território nacional, 
o mercado varejista brasileiro possui caracte-

rísticas que transitam entre o pequeno e o imenso, 
o irrisório e o abundante e, principalmente, entre o 
óbvio e o incompreensível. E, obedecendo ao que é um 
dos fenômenos econômicos mais fortes, o varejo no 
Brasil assume variadas formas exatamente na busca 
incansável de ofertar a seu mercado consumidor sua 
mais precisa demanda e desejo. É o sonho de estar no 
lugar certo, na hora certa, para entregar ao consumidor 
o que ele deseja por um preço que ele pagaria.

O varejo de alimentos para consumo imediato, por 
exemplo, nessas incansáveis transformações para 
chegar aonde está seu alvo, assume uma infi nidade 
de formas: ora aparece na forma de um bar, ora na 
forma de um restaurante, na forma de um quiosque 
de praia e, como que de repente, aparece a seu lado, 
no sinal de trânsito, na forma de um ambulante.

Igualmente variada é a cadeia de suprimentos 
que antecede esse varejo. O comerciante varejista, 
qualquer que seja a forma por ele assumida, faz a 
aquisição daquela mercadoria de um atacadista, de 
um supermercadista, de um fabricante ou até mesmo 
de outro colega – ou concorrente – varejista seu. 
Tamanha variedade de formas assumidas sugere que 
também bastante variada seja a personalidade legal 
assumida por esse comerciante.

Em meio à conhecida burocratização que experimenta 
o início e a abertura de uma atividade empresarial 
em nosso país, não é nada original presenciarmos 
o nascimento de diversas dessas atividades comer-
ciais na pessoa do próprio cidadão, que adquire em 
seu nome a mercadoria que será revendida. E esse 
comerciante, em sua forma de itinerante – ainda 

O remédio 
que fortalece 
o vírus
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que, por vezes, parado em algum local onde chega a 
estabelecer-se – como agente econômico que é, busca 
as maiores vantagens possíveis em sua economia de 
escala, procurando adquirir a mercadoria a ser por 
ele revendida com o menor custo possível. E, nessa 
busca, por vezes ele chega a distribuidores e até 
mesmo aos fabricantes dessas mercadorias.

O distribuidor ou fabricante dessa mercadoria, no 
momento em que pratica essa venda a uma pessoa 
física que a ele se apresenta, não está cometendo 
nenhuma ilegalidade. Muito pelo contrário, estaria, 
sim, desobedecendo a normas legais claras e expres-
sas se recusasse uma venda a pessoa legítima que 
pretende comprar.

E é nesse momento que a ética empresar ial 
começa a desempenhar seu papel de regulador 
natural do mercado.

Esse distribuidor ou esse fabricante não dis-
põem de meios – nem de obrigações – de conhecer 
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previamente o destino da mercadoria que vendem 
– ou seja, se aquela pessoa física está adquirindo o 
produto para si, para posterior comercialização ou 
para outro destino qualquer. E é exatamente por isso 
que, na qualidade de fabricante ou distribuidor em 
atacado que é, a empresa ética faz essa venda com a 
retenção antecipada do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) – aplicado hoje a 
praticamente todas as categorias alimentares exis-
tentes em quase todos os Estados –, independente 
de essa venda ser feita a pessoa física ou jurídica. 
Dessa forma, garante o fabricante/distribuidor que 
nenhuma lesão sofrerão os cofres públicos com essa 
atividade, mesmo com todo o percurso que aquela 
mercadoria venha a seguir dali para a frente. Já 
o fabricante/distribuidor que não o faz contribui 
para a possibilidade (quase certa) de que o imposto 
incidente sobre eventuais etapas futuras de revenda 
não seja recolhido.

Às vezes, no entanto, o excesso de rigor acaba favo-
recendo a quem vive às margens de qualquer regra. 
Recentemente, diversos Estados vêm impondo autua-
ções e penalidades a fabricantes e distribuidores que 
efetuam essas vendas a pessoas físicas – a chamada 
“venda para CPF” –, ainda que tenham as empresas 
efetuado a retenção antecipada do ICMS e garantido o 
pagamento total do imposto até o último elo da cadeia, 
sob a alegação de ser aquele cliente um “contribuinte 
não cadastrado ou sem regular inscrição estadual”.

Esquecendo-se de que aquele fabricante/distribui-
dor, por questões legais, não pode sequer recusar-se 
a fazer aquela venda, e ignorando o fato de que todos 
os tributos devidos naquela mercadoria dali em dian-
te já foram integralmente recolhidos, no momento 
em que impede aquela operação, o Estado está, de 
fato, contribuindo para o aumento da informalidade. 
Claro, pois, impedindo-se a venda pelo setor formal, 
aumentadas fi cam as vantagens para que aquela pessoa 
física vá adquirir essa mercadoria onde ela não terá 
esse tipo de impeditivo, ou seja, onde não seja emitida 
nenhuma nota fi scal.

Como política fi scal efi ciente, medidas que oneram 
indevidamente e despropositadamente o setor formal 
devem ser evitadas, na medida em que aumentem 
os corpos de vantagem e o prêmio para a atividade 
informal. Simplesmente coibir as chamadas vendas 
para CPF é a atitude mais prática e fácil, mas tam-
bém é a que joga o problema para debaixo do tapete, 
fazendo com que a sujeira não suma, apenas aumente 
seu volume debaixo dele. 

Em sentido oposto, regulamentar esse tipo de ven-
da, estipulando critérios claros que presumam uma 
característica de venda para comércio posterior, e 
estipulando condições tais como a obrigatoriedade 
da retenção antecipada de todos os tributos devidos, 
não só garantiria que toda a arrecadação aconteces-
se, como também impediria que empresas não éticas 
tomassem benefício nessas vendas, tal qual o fazem 
nos dias de hoje.

Medidas como essas, implementadas durante o 
processo de uma já atrasada e necessária desburocra-
tização para a formalização e a abertura de pequenas 
e médias empresas, signifi cariam a escolha de um 
remédio que efetivamente mata o vírus, e não de um 
que o camufl a e o torna mais forte.

*Advogados e membros do ETCO
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A simplifi cação do processo de adesão e mais divulgação dos benefícios fi scais 
da lei para quem investe em P&D ajudariam a aumentar o interesse pelo programa 

Lei do Bem 
ainda atrai poucas empresas 

38   |

Apesar de ter gerado investimentos de 6,85 bi-
lhões de reais em Pesquisa e Desenvolvimento, 
em dois anos de vigência, ainda é pequeno o 

número de empresas que utilizam os incentivos fi s-
cais da Lei do Bem (nº 11.196), de 21 de novembro 
de 2005. Em 2007, 291 empresas usufruíram os in-
centivos fi scais, de acordo com o relatório anual do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), divulgado 
em janeiro deste ano. Elas investiram 4,85 bilhões de 
reais em inovação tecnológica. No ano anterior, 130 
empresas declararam ter se benefi ciado da lei, totali-
zando investimentos de 2 bilhões de reais em P&D.

Segundo o relatório, 321 empresas optaram por usar 
os incentivos da Lei do Bem em 2007, mas apenas 291 
se enquadraram nas exigências da lei. Difi culdades no 
preenchimento do formulário para o envio dos dados 
de seus programas de pesquisa e desenvolvimento te-
riam sido, segundo o MCT, o principal problema das 
empresas para aderir ao programa de incentivos. O 
MCT destaca, entretanto, em seu relatório o expressi-

vo crescimento de 124% no número de empresas be-
nefi ciadas de 2006 para 2007.

O índice de crescimento de empresas que usufruem 
a Lei do Bem é satisfatório, segundo Valter Pierac-
ciani, especialista em modelos inovadores de gestão 
de competitividade, em declaração à revista Peque-
nas Empresas Grandes Negócios. “Mas o total ainda é 
muito baixo, diante do número de empreendimentos 
existentes do país.” Ele acredita que 3 mil seria um 
número mais adequado neste momento. Afi nal, 2006 
e 2007 foram anos de forte crescimento da economia 
e dos investimentos. Os resultados de 2008 – auge da 
crise fi nanceira mundial – ainda não foram divulga-
dos pelo ministério.

 Mas a crise pode se tornar uma oportunidade para 
instalar processos de inovação nas empresas, diante 
da necessidade de atrair e reter clientes e de reduzir 
custos. Na opinião de Ozires Silva, a Lei do Bem pode 
contribuir com esse processo. “Nas últimas décadas, 
o Brasil adotou uma política de juros altos, explicada 
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como defensora de baixos níveis de infl ação. Clara-
mente, essa política tem inibido o crescimento, pois, 
quando a demanda aumenta, além de uma dosagem 
prevista, de forma não transparente para a população 
e para os contribuintes, de imediato são aplicadas me-
didas para reduzir taxas de crescimento e de desen-
volvimento. No momento atual, todos os países estão 
recomendando reduções de custos, inclusive para os 
governos.” “Diria que a simplifi cação quanto ao que se 
necessita para a aplicação da lei e um pouco de divul-
gação dos benefícios ajudariam a aumentar o interesse 
das empresas”, acrescenta Ozires Silva.

Embora os resultados da lei estejam abaixo das ex-
pectativas, houve um grande avanço em relação à le-
gislação anterior, lembra Pieracciani. Antes de 2005, 
vigorava a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, que 
instituía os PDTIs (Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial) e os PDTAs (Programas de 
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário). De 1993 
a 2005, quando a lei foi substituída pela Lei do Bem, 
apenas cerca de cem empresas foram benefi ciadas.

Segundo o MCT, em 2007 as empresas que utili-
zaram a Lei do Bem puderam deduzir, no total, 2,10 
bilhões de reais da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de 
Renda (IR). Os incentivos fi scais da lei prevêem a ex-
clusão do lucro líquido e da base de cálculo da CSLL, 
dos investimentos em P&D nas seguintes proporções:

• até 60% da soma dos gastos classifi cados como 
despesas operacionais pela legislação do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizados com 
P&D no período;

• até 20%, no caso de incremento do número de 
pesquisadores dedicados a pesquisa e desenvolvimen-
to contratados no ano de referência;

• até 20%, no caso de patente concedida ou cultivar 
registrado;

• portanto, os incentivos poderão chegar à dedução 
de 200% (100% das despesas + 60% pelo incentivo de 
realizar P&D + 20% pelo aumento de pesquisadores + 
20% pela concessão de patente ou registro de cultivar);

• redução de 50% do IPI incidente sobre equipa-
mentos, máquinas, aparelhos e instrumentos impor-
tados para P&D;

• depreciação e amortização acelerada de equipa-
mentos e bens intangíveis, respectivamente para P&D;

• redução a zero da alíquota do IR nas remessas efe-
tuadas para o exterior destinadas ao registro e à ma-
nutenção de marcas, patentes e cultivares.

O EXEMPLO DO 
SETOR PRIVADO 
 
Além da Lei do Bem, iniciativas do setor privado 
têm estimulado o desenvolvimento tecnológico no 
país. A Microsoft Brasil, por exemplo, lançou no fi m 
do ano passado, para parceiros em 13 praças, o 
Programa Microsoft SOL, cujo objetivo é favorecer 
o desenvolvimento das pequenas e microempresas 
de base tecnológica. O SOL é parte do programa 
de cidadania corporativa da empresa, que busca 
contribuir para o desenvolvimento da indústria local de 
tecnologia e estimular o empreendedorismo.
O fechamento prematuro de empresas no Brasil é 
um problema conhecido. Pesquisa nacional realizada 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) constatou que 22% das pequenas 
empresas morrem com até dois anos de existência. 
As principais causas estão relacionadas às falhas 
gerenciais na condução dos negócios, o que 
comprova a enorme necessidade de apoio 
externo para a gestão dessas empresas. 
Para ajudar a reduzir essa taxa de mortalidade das 
empresas e acelerar seu crescimento, serão investidos 
2,5 milhões de reais no programa, que oferecerá às 
empresas participantes benefícios estratégicos que 
vão desde mentoring e capacitação em estratégia 
de negócios até o acesso a um pacote completo de 
softwares, por download, a um preço simbólico. 
O programa terá duração de três anos e, já neste 
primeiro ano, pretende apoiar mais de 500 empresas, 
sendo que três delas serão selecionadas para 
apresentar seus planos de negócios na sede da 
Microsoft Corporation, em Redmond, nos Estados 
Unidos. Todas as empresas participantes terão direito 
a outros benefícios, como o pacote de download de 
licenças dos softwares Microsoft, conteúdo on-line, 
suporte técnico, hosting, treinamento presencial 
(técnico e de negócios), dicas e direcionamento 
profi ssional feito por especialistas. 
“A Microsoft Brasil acredita que esse programa fornecerá 
o conhecimento de gestão e as ferramentas tecnológicas 
necessárias para que as pequenas empresas que iniciam 
suas atividades no setor de tecnologia consigam se 
estabelecer e crescer de forma sustentada”, afi rma o 
presidente da Microsoft Brasil, Michel Levy. 
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Uma importante conquista para auxiliar no 
combate às práticas ilegais no setor de medica-
mentos foi a aprovação da Lei nº 11.903/2009, 

sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que cria o Sistema Nacional de Controle de Medica-
mentos. O projeto desta lei tramitou inicialmente na 
Câmara dos Deputados como PL 6.672/2002 e seguiu 
na forma do Projeto de Lei (PLC) 24/2007, proposto 
pela deputada Vanessa Grazziotin, do PC do B-AM. 
Após tramitação na Câmara, o projeto foi discutido na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Fe-
deral, onde recebeu pareceres favoráveis, sendo então 
encaminhado à Presidência da República.

A exemplo do que já acontece em alguns países do 
mundo, como a Turquia, o sistema pretende rastrear 
os medicamentos desde sua produção até o consu-
midor fi nal. Cada produto terá um código único de 
identifi cação, o que facilitará, entre outras funciona-
lidades, a comprovação de falsifi cação ou roubo de 

Lei de rastreamento 
de medicamentos: 
proteção à 
saúde 
pública 
 
A adoção do sistema nacional de controle de 
medicamentos facilitará ações de fi scalização, 
minimizando os riscos à saúde pública 
decorrentes de ações ilegais  

“O sistema visa rastrear 
um medicamento dentro 

da rede de produção, 
distribuição e consumo, 

com vista a garantir 
a segurança e a efetividade 

do produto”

Deputada Vanessa Grazziotin,

PC do B - AM
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medicamentos. O controle será realizado por meio de 
tecnologias de captura, armazenamento e transmis-
são eletrônica de dados.

A lei prevê que o sistema completo terá de ser im-
plantado em três anos. Ao fi nal desse prazo, o sistema 
deverá conter todas as informações referentes ao me-
dicamento, como o fabricante, o fornecedor, o com-
prador, as unidades de transporte ou logística, o nome 
do paciente e o do médico que prescreveu o produto.

Para a deputada Vanessa Grazziotin, autora do pro-
jeto de lei, “o sistema visa rastrear um medicamento 
dentro da rede de produção, distribuição e consumo, 
com vista a garantir a segurança e a efetividade do 
produto”. Em qualquer parte da cadeia de comerciali-
zação será possível constatar se o medicamento é ge-
nuíno ou não. Por exemplo, o próprio consumidor terá 
condições de verifi car a autenticidade do medicamen-
to que está adquirindo. No caso de alguma suspeita de 
irregularidade, o consumidor poderá acessar o sistema 
para verifi car a autenticidade do produto.

O sistema nacional de rastreamento e autenticida-
de de medicamentos vai auxiliar na fi scalização de 
ações, como o “passeio de notas” entre Estados por 
conta de benefícios fi scais, pois os agentes de fi sca-

lização, por meio da tecnologia aplicada, serão ca-
pazes de saber se o percurso e o Estado de destino 
informados estão sendo cumpridos. Roubos de carga, 
desvios de medicamentos, acidentes ou incidentes no 
transporte de carga também poderão ser detectados, 
o que vai aumentar a garantia da qualidade do medi-
camento comercializado.

Dessa forma, cumpre-se o principal objetivo da cria-
ção do Sistema Nacional de Controle de Medicamen-
tos: estabelecer maior controle sobre os medicamen-
tos comercializados e dispensados no país. O controle 
mais rigoroso em todas as fases da cadeia irá conferir 
maior segurança aos consumidores. 

Com vistas a ajudar a Anvisa  (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) na implementação do siste-
ma, foi assinado em dezembro de 2008 um termo de 
cooperação com o ETCO que prevê a realização de 
um projeto piloto para o sistema de rastreamento e 
autenticidade de medicamentos. 

“O sistema vai permitir maior efi ciência na fi scali-
zação dos medicamentos comercializados no Brasil, o 
que é de suma importância para a melhoria da saúde 
pública nacional”, explica o presidente executivo do 
ETCO, professor André Franco Montoro Filho.
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MARCÍLIO MARQUES MOREIRA*

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

A crise econômica global tardou a chegar ao 
Brasil, mas, a partir de outubro de 2008, o 
fez com virulência e velocidade inauditas: a 

contração mundial da liquidez e a queda no preço 
das matérias-primas refletiram-se cruelmente na 
atividade econômica do último trimestre de 2008 e 
na dos primeiros meses de 2009.

O governo procurou mitigar esse quadro desalentador, 
mas o alto nível de compromissos fi scais em gastos 
de pessoal e custeio, aliado à queda na arrecadação 
inerente à desaceleração, restringiu o escopo de sua 
ação fi scal. Em contraste com a maioria de nossos 
pares, caberá, portanto, à autoridade monetária a 
principal responsabilidade de conduzir a política an-
ticíclica, utilizando a margem de manobra que soube 
preservar.  Redução de juros, liberação de compulsórios 
e administração de níveis de liquidez, em reais e em 
divisas, ser-lhe-ão armas preciosas. 

À política fi scal caberá dar suporte à rede de pro-
teção social, em especial ao Bolsa Família, e realizar 
um mínimo de impostergáveis investimentos públicos.  
Caberá, também, ao governo melhorar o ambiente de 
negócios, assegurando maior segurança jurídica à ativi-
dade econômica e reforçando-lhe o marco regulatório, 
para atrair capital privado, nacional e externo, tarefa 
indispensável, haja vista a grave restrição representada 
pelo nível de nossa poupança, que, já baixo, caiu a 
16,9% do PIB no quarto trimestre de 2008.

Outra preocupação é a destinação pontual dos re-
cursos públicos anticíclicos que vem sendo praticada, 
atendendo, é verdade, a situações emergenciais de 
setores dependentes do crédito ou da exportação, 
mas sem inserção em estratégia, visando preparar o 
país para o mundo de amanhã, em que predomina-
rão novos paradigmas de produtividade, eficiência 
e ecocompatibilidade. 

A política anticrise, portanto, há que ser vertebrada 
em torno de um fi o condutor e inspirar-se em clara 
visão do futuro.  Financiar empresas a juros fortemente 
diferenciados, sem contrapartidas qualitativas, distorce 
a concorrência e inverte a equanimidade e a efi ciência 

que devem inspirar um modelo de mercado dinâmico 
e sadio, exigido pelo ambiente mais competitivo que 
passará a prevalecer no mundo pós-crise.

Para elaborar estratégia adequada, é essencial um 
correto entendimento da etiologia da crise. A crise 
não se deve apenas a falhas de mercado, nem o Estado 
é a solução para todos os males.  Foram decisões de 
política macroeconômica que fomentaram a simbiose 
espúria entre os Estados Unidos e a China: aqueles 
consumindo muito além de suas possibilidades, com 
política monetária de juros a 1%; esta exportando 
defl ação por meio de produtos industriais a preços 
cadentes – graças a salários achatados e taxa de 
câmbio manipulada e fi nanciando, por sua vez, o 
consumo americano por meio da aquisição sistemática 
de títulos de dívida. 

Estava criada a máquina de transformação em li-
quidez internacional dos défi cits americanos em conta 
corrente. O fenômeno repetiu-se em outros países 
emergentes cujas exportações permitiram a acumulação 
de superávits, que passaram a fi nanciar o consumo 
dos países centrais, inundando o mundo com crédito 
barato e abundante.  Poupança excessiva na periferia, 
consumo desmedido no centro e sistema fi nanceiro 
como intermediário efi caz, embora imprudente, geraram 
desequilíbrio mundial insustentável, terreno fértil para 
que a desmedida ganância e a fraude, sem regulação 
do Estado, criassem riscos exorbitantes e corroessem 
a confi ança, pedra angular do sistema econômico.

Urge, agora, repensar os mecanismos de mercado, 
regulando-o sem sufocar-lhe o dinamismo e a cria-
tividade. Também o Estado precisa repensar-se para 
priorizar a educação, o conhecimento técnico-cien-
tífi co e a infra-estrutura física e humana, até agora 
menosprezados entre nós, mas indispensáveis para 
mobilizar o potencial de desenvolvimento integral 
do país no mundo pós-crise, menos exuberante, mas 
muito mais competitivo.

A CRISE global e o futuro 
da economia de mercado
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   Fundado em 2003, o Instituto Brasileiro 

de Ética Concorrencial é uma organiza-

ção da sociedade ci vil de interesse público 

– OSCIP – que congrega em pre sas e en-

tidades empresariais não-governamentais 

com o objetivo de promover a melhoria no 

ambiente de negócios e estimular ações 

que evitem desequilí brios concorrenciais 

causados por evasão fi scal, in for malidade, 

falsifi cação e outros desvios de conduta. 

Numa visão mais ampla, conscientizar a 

sociedade sobre os malefícios sociais de 

práticas não éticas e seus refl exos negativos 

para o crescimento do país. Adicionalmen-

te propor e apoiar iniciativas que estimu-

lem o comportamento ético na economia. 

Compõem o ETCO seis câmaras setoriais 

congregando empresas dos segmentos de 

tecnologia, medicamentos, combustíveis, 

fumo, cervejas e refrigerantes.

 Rua Viradouro, 63, cj. 61, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-110
www.etco.org.br
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