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O que é o ETCO
O ETCO-Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que promove 
a integridade no ambiente de negócios. 

Acreditamos que a concorrência leal constitui um dos principais 
alicerces do desenvolvimento econômico e da construção de um 
país mais forte e mais justo. 

Nossa missão é identificar, discutir, propor e apoiar iniciativas para 
reduzir práticas ilícitas que provocam desequilíbrios no mercado.

O ETCO foi fundado em 2003 e é mantido por empresas e 
associações comprometidas com a causa da concorrência leal. 
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Como atuamos
Estudos: Patrocinamos pesquisas e análises para compreender 
melhor as causas dos desvios de conduta e orientar na busca 
de soluções.  

Ações: Apresentamos propostas e apoiamos iniciativas para 
prevenir as práticas ilícitas, aperfeiçoar as leis e assegurar o seu 
cumprimento.

Educação: Fazemos e apoiamos campanhas para conscientizar 
a opinião pública sobre a importância de cumprir a lei e as 
consequências nocivas da concorrência desleal para o País.
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Movimentos  
Anticorrupção

Combate à  
Sonegação Fiscal

1
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Apoiamos ações para prevenir  
e combater a corrupção nos negócios, 
prática que desvia recursos públicos, 
causa indignação e afasta companhias 
competentes e honestas de negócios 
com governos e empresas estatais

Atuamos em projetos para  
reprimir a sonegação de tributos, 
que causa desequilíbrios no ambiente 
concorrencial e reduz a arrecadação do 
governo, comprometendo segmentos 
como saúde e educação pública

TEMAS PRIORITÁRIOS
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Combate ao  
Contrabando, à Pirataria  
e à Falsificação

Simplificação 
Tributária

Redução da  
Economia Informal

Solução para  
a Guerra Fiscal

2
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Participamos de iniciativas para 
reprimir essas práticas ilícitas que 
põem em risco a saúde da população 
e prejudicam as empresas que atuam 
dentro da lei

Apoiamos projetos para reduzir a 
complexidade e melhorar o equilíbrio 
do sistema tributário, favorecendo o 
aumento da base de contribuintes  
e a redução da carga tributária  
sobre as empresas

Patrocinamos estudos e  
campanhas para reduzir o  
tamanho da economia subterrânea, 
que não paga impostos, fragiliza  
as relações de trabalho e atrapalha  
as empresas honestas

Contribuímos na busca de uma solução 
adequada, transparente e negociada 
para a questão dos incentivos fiscais 
relacionados ao ICMS, foco de 
insegurança jurídica no governo  
e no meio empresarial
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Nota Fiscal Eletrônica

O ETCO colaborou na concepção e continua contribuindo 
para o aperfeiçoamento do sistema
Resultados
◗ Melhoria na administração tributária
◗ Redução de custos
◗ Aperfeiçoamento do combate à sonegação  
◗ Eliminação do risco de falsificação de notas fiscais 

Manifestação do Destinatário

O ETCO apoiou lei que obriga a indústria e seus 
distribuidores a informar o destinatário da mercadoria –  
e este, a confirmar a compra
Resultados
◗ Eliminação da prática de simular venda para obter 
vantagens tributárias ilícitas
◗ Redução do risco de compradores terem sua Inscrição 
Estadual utilizada indevidamente
◗ Melhoria na arrecadação de impostos

Sistema de Inteligência Fiscal (NFe BI)

O ETCO mantém desde 2010 parceria com a Secretaria 
da Fazenda da Bahia para desenvolver e difundir sistema 
de inteligência fiscal – o BI (Business Intelligence) da 
Nota Fiscal Eletrônica
Resultados
◗ Mais agilidade na busca de informações
◗ Melhoria na tomada de decisões pelos órgãos  
de fiscalização 
◗ Disponibilização gratuita a outras secretarias  
da Fazenda dos estados

Desde 2003, quando foi fundado, o ETCO já participou  
de diversos projetos que ajudaram a melhorar o ambiente 
de negócios no País. Veja alguns dos principais.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
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Simplificação  
do Sistema Tributário

O ETCO contribuiu com  
propostas concretas para  
melhorar a eficiência do  
sistema de pagamento,  
fiscalização e cobrança  
de impostos 
Resultados
◗ Proposta de unificação  
cadastral federal, estadual  
e municipal
◗ Proposta do princípio de 
anterioridade plena, com 
obrigações acessórias principais 
definidas até 30 de junho  
do ano anterior, ressalvados 
tributos regulatórios
◗ Proposta de simplificação  
dos procedimentos de inscrição  
e baixa das empresas

Emenda Constitucional 
Prevendo Sistemas 
Diferenciados de 
Tributação (Artigo 146-A)

O ETCO apoiou a Emenda 
Constitucional que originou  
o Artigo 146-A. Ele autoriza  
União, estados e municípios  
a instituir regime diferenciado  
de tributação para combater 
práticas tributárias que  
conferem vantagens  
competitivas desleais 
Resultado
◗ Aprovado em 2003, aguarda  
Lei Complementar para entrar  
em vigor

Sistemas de Apoio à Fiscalização

O ETCO ajudou a desenvolver mecanismos  
para controlar e rastrear a fabricação de  
produtos de alto potencial de sonegação fiscal
Resultados
◗ Implantação do Sistema de Controle de Produção  
de Bebidas (Sicobe) 
◗ Implantação do Sistema de Controle e Rastreamento 
da Produção de Cigarros (Scorpios) 
◗ Projeto-piloto do Sistema de Rastreamento  
e Autenticidade de Medicamentos

Cidade Livre de Pirataria

Desde 2009, o ETCO gerencia o projeto do  
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e  
Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP),  
do Ministério da Justiça. Municípios que aderem  
ao programa recebem orientação para agir  
contra a pirataria
Resultado
◗ O programa já foi implantado em 13 cidades, 
incluindo capitais importantes como São Paulo, 
Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Vitória, Porto Alegre e Recife

Índice de Economia Subterrânea

O ETCO e o Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (IBRE-FGV) criaram o índice 
que monitora o tamanho e a evolução da economia 
informal, divulgado duas vezes por ano
Resultados
◗ Acompanhamento da evolução da economia 
subterrânea desde 2003
◗ Grande repercussão na imprensa duas vezes  
por ano (mídia espontânea)
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Além de dar continuidade a projetos  
como o Índice de Economia Subterrânea  
e o Cidade Livre de Pirataria, o ETCO está 
envolvido em novas iniciativas para combater 
práticas desleais de concorrência. Conheça  
os principais.

PROJETOS ATUAIS

Mobilização para  
o Fim da Guerra Fiscal

O ETCO apoia debates e ações para  
resolver as disputas e os entraves jurídicos  
em torno da concessão de benefícios fiscais 
pelos estados. O objetivo é acabar com  
a guerra fiscal e promover segurança  
jurídica para os investimentos

Combate ao Devedor  
Contumaz de Tributos

O Instituto promove eventos para discutir  
o tema e encomendou um estudo jurídico  
para orientar os estados na criação de  
regimes especiais de tributação e fiscalização  
do devedor contumaz. O ETCO também  
produziu publicação impressa e digital  
para divulgar o problema à sociedade

Combate à Sonegação – 
Manifestação do Destinatário

Com o apoio do ETCO, em 2015, a  
exigência de Manifestação do Destinatário  
foi estendida aos segmentos de cigarros, 
bebidas alcoólicas, refrigerantes e águas 
minerais. A lei obriga o vendedor  
a informar o destino da venda,  
e o comprador, a confirmá-la
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Movimento de Defesa do Mercado Legal

O ETCO é parceiro do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)  
no projeto. O objetivo é conscientizar a sociedade e cobrar ações do poder público no 
combate à pirataria e à falsificação de produtos. Em 2015, o ETCO patrocinou uma pesquisa 
do DataFolha que identificou comportamentos e opiniões dos brasileiros sobre o problema. 
O Instituto também apoiou a criação de Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade 
Intelectual e de Combate à Pirataria

Formalização dos Canais de Distribuição

O Instituto realiza campanhas para conscientizar e incentivar a formalização de comerciantes 
que ainda compram mercadorias para revenda como pessoa física, utilizando CPF

Combate às Transgressões no Ambiente Digital

O ETCO está empenhado em prevenir os desvios que surgiram com os meios digitais, como 
invasões de sistemas e roubo de propriedade intelectual. Patrocinou evento sobre o tema na 
FecomercioSP e mantém parceria com a Create.org, sediada nos Estados Unidos, para difundir 
o assunto no Brasil

Regulamentação dos Sistemas Diferenciados de Tributação  
(Artigo 146-A)

O Instituto apoia ações para ajudar o Congresso Nacional a regulamentar o Artigo 146-A da 
Constituição. A Lei Complementar definirá as regras para que União, estados e municípios possam 
criar sistemas diferenciados de tributação para prevenir ou corrigir desequilíbrios concorrenciais

Disseminação da Lei Anticorrupção e do Compliance

O Instituto patrocinou a realização de congressos e seminários sobre a Lei Anticorrupção  
e sobre boas práticas de Compliance. O ETCO também produziu um vídeo, uma cartilha  
e um infográfico para orientar as empresas sobre os aspectos fundamentais de um  
programa de integridade efetivo
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◗ Ambev, Coca-Cola, Microsoft, Pepsi, Philip Morris Brasil, Sindicom e Souza Cruz 
◗ Colaborador voluntário: Pernod Ricard

Representatividade 
dos associados do 
ETCO na economia*

*Fonte: Estudo 
PricewaterhouseCoopers, 2014

7% do PIB 
nacional

do PIB 
industrial12%

de faturamento

R$ 350 bilhões

1,4 milhão

2,6 milhões

de empregos diretos

de empregos indiretos

ASSOCIADOS

O ETCO é mantido por grandes empresas e associações comprometidas com a ética  
nos negócios 
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ETCO-Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial

Presidente Executivo: Evandro Guimarães

Diretora Executiva: Heloisa Ribeiro

Conselho de Administração
Presidente: Victório Carlos De Marchi

Conselheiros Titulares: Alessandra de Sa Del Debbio;  

Alexandre Kruel Jobim; Fernando Pinheiro; Jorge Luiz de Oliveira

Conselho Consultivo
Presidente: Everardo Maciel

Conselheiros: André Franco Montoro Filho; Aristides Junqueira; Carlos 

Ivan Simonsen Leal; Celso Lafer; Ellen Gracie Northfleet; Gonzalo Vecina 

Neto; Hamilton Dias de Souza; Hoche Pulchério; João Grandino Rodas; 

João Roberto Marinho; Jorge Raimundo Filho; Leonardo Gadotti Filho; 

Luiz Fernando Furlan; Maria Tereza Sadek; Nelson Jobim; Roberto 

Abdenur; Roberto Faldini; Tércio Sampaio Ferraz Junior



www.etco.org.br

+55 11 3078-1716

etco@etco.org.br

Rua Viradouro, nº 63, cj. 61

São Paulo (SP), CEP 04538-110


