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O impacto da Justiça 
no desenvolvimento 
econômico 

Está cada vez mais claro que as decisões judiciais têm 
efeitos diretos nos investimentos e, assim, no ritmo de 
crescimento econômico. Uma legislação obsoleta e pro-

cessos que se arrastam por anos a fio nos tribunais de diversas 
instâncias geram insegurança e toldam o universo dos negócios. 
A lentidão da Justiça provoca ainda um custo financeiro extra-
ordinário, que acaba sendo repassado aos preços e se torna um 
componente de risco que dificulta a queda mais acentuada dos 
juros na economia brasileira. Na reportagem de capa desta edição, 
especialistas analisam o impacto da Justiça no ambiente econô-
mico. Uma avaliação importante é que, se a demora no decurso 
dos processos fosse reduzida à metade, haveria um crescimento 
de produção equivalente a até 5% do PIB.

Além de ser tema da reportagem de capa, o papel do Judiciário 
nas relações econômicas é analisado, também, na entrevista que 
o ministro do STJ João Otávio de Noronha concedeu à revista 
ETCO. Ele diz que, para a Justiça ser eficaz, o juiz precisa ter co-
nhecimento da repercussão socioeconômica de suas decisões.

Outro assunto de destaque é o lançamento do novo Planeja-
mento Estratégico do Conselho Nacional de Combate à Pirataria 
(CNCP). O comércio ilegal é uma preocupação permanente do 
ETCO, que desenvolveu inúmeras ações no sentido de alertar a 
opinião pública sobre uma série de malefícios e acerca do elevado 
custo social que a venda de produtos ilegais provoca.

Confira também os avanços na modernização da Receita Fe-
deral, com o desenvolvimento do Sistema Público de Escritura-
ção Digital (Sped), iniciado com a implantação da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) e que se seguiu com a escrituração contábil 
digital e, a partir de setembro, com a escrituração fiscal digital. 
O novo sistema, além de dar maior agilidade à fiscalização e ao 
combate à sonegação, representa economia de custos e menos 
burocracia para as empresas, e uma contínua qualificação de 
sua base de dados fiscal e contábil. 

Ainda nesta edição, trazemos os resultados de uma pesquisa 
inédita encomendada pela Câmara Setorial de Fumo do ETCO, 
que buscou retratar o perfil dos consumidores de cigarros con-
trabandeados.

Boa leitura e até a próxima edição!

André Franco Montoro Filho
Presidente executivo do ETCO
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Agilidade da Justiça 
poderá melhorar o 
ambiente de negócios  
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Uma legislação mais 
enxuta e com menos 
possibilidade de 
leituras variadas traria 
maior fl uidez ao 
trabalho do Judiciário 
Por Joaquim Castanheira

agosto de 2009

Meses atrás, a Advoca-
cia Geral da União 
anunciou que preten-
de fazer um acordo 

para colocar o ponto fi nal em uma 
antiga disputa judicial com a Varig. 
A companhia aérea reclama uma in-
denização por perdas causadas pelo 
congelamento dos preços nas passa-
gens, imposto pelo governo no perío-
do entre 1986 e 1992. A conta já atin-
ge a fantástica soma de 5 bilhões de 
reais. Caso as duas partes cheguem 
fi nalmente a um denominador co-
mum, seria o epílogo de um embate 
que se arrasta há mais de 15 anos nos 
tribunais e que envolveu, além da Va-
rig, as duas outras maiores empresas 
do setor naquele período, a Vasp e a 
Transbrasil. Nenhuma delas existe 
mais. Vasp e Transbrasil pararam de 
voar anos atrás, e a Varig foi dividida 
em duas. Uma parte está em recupe-
ração judicial e foi rebatizada de Flex. 
A outra se tornou uma marca da Gol. 
Ou seja, as companhias passam, as 
pendências judiciais fi cam. E como 
fi cam. Uma demanda na Justiça no 
Estado de São Paulo dura, em média, 
cinco anos – isso se não houver recur-
so para instâncias superiores em Bra-
sília. Caso contrário, o prazo médio 
se estende para oito anos, segundo 
cálculos de Domingos Fernando Re-
fi netti, sócio da banca de advocacia 
Machado, Meyer, Sendacz e Opice e 
diretor da Associação dos Advogados 
de São Paulo, AASP. Trata-se de um 
cenário que provoca impactos no-
civos no ambiente de negócios. “Até 
tempos atrás, Direito e Economia 
eram temas que corriam paralela-
mente. Hoje, está claro que a questão 
jurídica tem efeitos diretos no desen-
volvimento econômico”, alerta Maria 
Tereza Sadek, professora de Ciência 
Política da USP e estudiosa do assun-
to. “Além de legislação em excesso, há 
vários mecanismos de burla, sobretu-

do por intermédio de recursos e me-
didas cautelares.” 

Para o universo dos negócios, essa 
situação cria um clima de insegu-
rança e transforma a questão jurí-
dica em um fator de inibição para a 
atração de investimentos, sobretudo 
estrangeiros, no país. A lentidão da 
Justiça provoca ainda um custo fi -
nanceiro extraordinário, certamen-
te repassado para os preços, e um 
componente de risco que difi culta a 
queda mais acentuada dos juros na 
economia brasileira. Há pelo menos 
dois entraves para o ambiente de 
negócios. Um deles é a legislação 
existente no Brasil, ora obsoleta, ora 
desconectada das necessidades eco-
nômicas. “Muitas leis são feitas sem 
levar em conta as peculiaridades e a 
realidade dos mercados”, afi rma An-
dré Montoro, presidente do ETCO. 
Além disso, a morosidade da Justiça 
é outro empecilho para o universo 
corporativo. “Cada vez mais, tempo 
é dinheiro nos negócios. Há uma 
pressão crescente para decisões 
rápidas dentro das companhias. E 
nos tribunais o ritmo é mais lento”, 

”Uma demanda 
na Justiça no 

Estado de São Paulo 
dura, em média, 

cinco anos – isso se 
não houver recurso 

para instâncias 
superiores em 
Brasília. Caso 

contrário, o prazo 
médio se estende 
para oito anos”M
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diz Montoro. “Há um choque en-
tre a natureza das duas atividades.” 
Trata-se de um choque difícil de 
ser mensurado. Por isso, o ETCO 
patrocina um estudo, conduzido 
pela professora Maria Tereza, para 
avaliar o impacto dessa questão no 
dia-a-dia das empresas e em suas 
estratégias de negócios. Nesse tra-
balho, serão ouvidos os titulares dos 
departamentos jurídicos das com-
panhias associadas ao ETCO, com 
o intuito de identifi car “a percepção 
desses profi ssionais a respeito do 
Poder Jurídico e sua avaliação no 
que se refere aos diferentes ramos 
da Justiça e à atuação de suas diver-
sas instâncias”, como explica Maria 
Tereza. Além disso, ela conduzirá 
alguns estudos de caso com o ob-
jetivo de mostrar o grau de infl uên-
cia de decisões judiciais na gestão 
das organizações empresariais. Os 
resultados do trabalho serão discu-
tidos no ciclo de debates Direito e 

Economia, realizado pelo ETCO. 
Não resta dúvida, porém, de que 

as empresas pagam um preço alto 
em função da pouca agilidade do 
Judiciário. O jurista Luiz Olavo Bap-
tista, professor aposentado da Facul-
dade de Direito da Universidade de 
São Paulo, estima que, “se a demora 
no decurso dos processos fosse redu-
zida à metade, o PIB cresceria entre 
3% e 5% só por isso.” E enumera uma 
série de efeitos sobre os negócios e, 
principalmente, os custos das em-
presas. Um deles: o juro nos fi nan-
ciamentos é maior, pois a demora na 
recuperação de créditos está embuti-
da nesse custo. Outro: a criatividade 
dos inventores, designers e empreen-
dedores é prejudicada negativamen-
te, já que a demora torna inúteis os 
privilégios de patentes, os registros 
de direito autoral e similares. Mais: 
“a vida societária é afetada, pois a 
demora na solução dos litígios de-
sencoraja as pessoas a reclamar seus 
direitos”, afi rma Baptista. 

Esse cenário não é exatamente 
uma novidade na sociedade brasi-
leira, mas recebeu um involuntá-
rio estímulo há pouco mais de 20 
anos, quando a atual Constituição 
Brasileira foi promulgada, lembra 
Refi netti. A Carta de 1988 ampliou 
o acesso da população aos tribunais 
e criou outros instrumentos de acio-
namento da Justiça, como as ações 
civis públicas e os juizados espe-
ciais, conhecidos como Juizados 
de Pequenas Causas. Além disso, 
surgiram, nos anos seguintes, le-
gislações específi cas, a exemplo do 
Código de Defesa do Consumidor. 
Ao mesmo tempo em que conscien-
tizavam os cidadãos, esses conjun-
tos de leis os estimulavam a procu-
rar o abrigo da Justiça. “Isso tudo 
signifi ca um avanço da cidadania e 
deve ser saudado como uma vitória 
da democracia. Mas a estrutura do 

“Contrato é um 
instrumento 

particular e não 
social. Mas, a partir 
desse conceito, o 
Judiciário discute 
a função social de 

um contrato de 
fi nanciamento, por 
exemplo. Em outros 

países, se alguém 
não paga uma dívida, 
isso é inadimplência”

Jairo Saddi,

diretor do Centro de Estudos 

de Direito do Insper Instituto 

de Ensino e Pesquisa de São Paulo

agosto de 2009
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Poder Judiciário não acompanhou o 
aumento da demanda e não houve 
um enxugamento dos instrumentos 
utilizados para protelar decisões 
judiciais”, pondera Refi netti. Para 
carregar um pouco mais nas tintas 
sombrias desse quadro, alguns con-
ceitos “discutíveis” se cristalizaram 
no ambiente jurídico do país, com-
pleta Jairo Saddi, doutor em Direito 
Econômico e diretor do Centro de 
Estudos de Direito do Ibmec São 
Paulo. Por exemplo: a chamada 
função social do contrato. “Afi nal, o 
que vem a ser isso?”, questiona ele. 
“Contrato é um instrumento par-
ticular e não social. Mas, a partir 
desse conceito, o Judiciário discute 
a função social de um contrato de 
fi nanciamento, por exemplo. Em 
outros países, se alguém não paga 
uma dívida, isso se chama inadim-
plência. Aqui no Brasil, não. Pode-se 
alegar até a questão da distribuição 
de renda nesses casos.” Saddi alerta 
para um erro comum nesse tipo de 
situação. “Juízes acreditam que, as-
sim, defendem a sociedade. Mas as 
empresas e os bancos se protegem 
desse risco aumentando os juros e 
restringindo o crédito para os diver-
sos agentes econômicos. No fi nal, a 
conta sai mais cara.” O resultado, 
hoje, pode ser visto nas mesas de ju-
ízes e nos arquivos dos tribunais de 
todo o país: pilhas de pastas amar-
radas com barbante e abarrotadas 
de documentos. Hoje, existem cerca 
de 70 milhões de ações correndo 
na Justiça brasileira, enquanto nos 
Estados Unidos esse número não 
supera 10 milhões, embora o PIB 
americano seja dez vezes superior 
ao do Brasil, compara Saddi. 

Tudo isso ajuda a explicar a mo-
rosidade da Justiça, mas seria sim-
plista afi rmar que os outros agentes 
não têm parcelas de responsabilida-
de nessa situação. O excesso no nú-

mero de advogados no país, em vez 
de garantir maior fl uidez nos pro-
cessos, se transformou em mais um 
ingrediente na inefi ciência da Jus-
tiça. Segundo Refi netti, da AASP, 
existem hoje 1.100 faculdades de 
Direito no território brasileiro, com 
700 mil estudantes matriculados. 
“Só no Estado de São Paulo, há 
mais alunos que nos Estados Uni-
dos”, afi rma Refi netti. A cada ano, 
entre 70 mil e 80 mil estudantes 
recebem o diploma de bacharel. 
Embora apenas 20% a 25% dos for-
mandos passem pela peneira dos 
exames da Ordem dos Advogados 
do Brasil, um pequeno exército de 
profi ssionais invade o mercado de 
trabalho. “De alguma forma, esses 
advogados precisam trabalhar, e a 
forma mais fácil é partir para o con-
tencioso”, afi rma Refi netti. A pro-
fusão de profi ssionais ajuda a criar 
o que o advogado Hamilton Dias 
de Souza chama de “judicialização 

das relações”. “Muitas questões que 
poderiam ser resolvidas no próprio 
ambiente de negócios vão parar nos 
tribunais”, afi rma ele. 

Outros problemas originários das 
salas de aula de Direito provocam 
efeitos nocivos ao cenário econômi-
co. Um dos principais é a formação 
dos futuros advogados. “A maioria 
das faculdades de Direito brasileiras 
restringe-se às matérias básicas, não 
dando relevo sufi ciente às matérias li-
gadas à economia e à gestão”, afi rma 
João Grandino Rodas. Ex-presidente 
do Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade), Rodas pode 
falar (sem trocadilho) de cátedra so-
bre o assunto. Desde 2006, é diretor 
da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo. “As faculdades 
de Direito devem preocupar-se mais, 
doravante, com que seus alunos so-
mente se formem se possuir, ao me-
nos, tinturas básicas de economia e 
negócios”, afi rma ele. “Contudo, o 

agosto de 2009

O jurista Luiz Olavo 
Baptista: “Se a 
demora no decurso 
dos processos fosse 
reduzida à metade,
o PIB cresceria 
entre 3% e 5%”
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alto número de juízes, promotores e 
advogados sem as noções mais bási-
cas faz com que as escolas tenham 
por missão contribuir fortemente 
para que essa lacuna seja sanada, 
por meio da educação continuada.” 
A pouca intimidade dos profi ssionais 
da área com assuntos econômicos 
ajuda a tornar a Justiça ainda mais 
lenta. “Os juízes e promotores neces-
sitam de muito mais tempo para ana-
lisar processos quando deparam com 
temas ligados a negócios. Em geral, 
eles precisam se inteirar até mesmo 
dos conceitos básicos de gestão an-
tes de se pronunciar”, avalia Dias de 
Souza. Para Rodas, o Brasil poderia 
seguir o exemplo de outros países 
para abastecer os profi ssionais da 
área com conhecimentos econômi-

cos. “Por aqui, ainda não ecoaram as 
tendências vislumbradas em outros 
países, que possibilitam aos alunos 
de Direito cursar mais alguns semes-
tres e obter a licenciatura em Econo-
mia, ou vice-versa”, diz ele.

A melhoria na formação de ad-
vogados, magistrados e promotores 
não será, porém, sufi ciente para 
azeitar toda a máquina judiciária 
do país, embora seja um ingrediente 
importante na receita de melhoria. 
Os especialistas mostram que uma 
das primeiras providências deveria 
vir dos próprios juízes. “Eles devem 
assumir uma postura rigorosa para 
evitar a avalanche de recursos pro-
telatórios e inclusive aplicar multas 
quando identifi carem tentativas nes-
se sentido por parte de advogados ou 
promotores públicos”, sugere Dias de 
Souza. Rigor semelhante deveria ser 
cobrado também dos legisladores e 
de entidades públicas, como a Recei-
ta Federal e as agências reguladoras. 
Mensalmente, dezenas de decretos, 
portarias, instruções normativas, 
medidas provisórias entre outros são 
publicadas. A metamorfose constan-
te no conjunto de leis e regras que 
regem as relações de negócios é um 
fator de estresse entre empresários 
e executivos. Primeiro, porque de-
mandam tempo para a assimilação 
dos novos parâmetros e a adapta-
ção da companhia a eles – em ou-
tras palavras, custos administrativos 
maiores. Além disso, como aler-
ta Jairo Saddi, a “legislação é um 
ser vivo, que nasce, se desenvolve e 
amadurece”. “Sempre que uma nova 
lei entra em vigor, é necessário um 
tempo de maturação em que ocorre 
um processo de regulamentação e 
de interpretação por parte dos legis-
ladores e dos magistrados”, diz ele. 
“Isso requer anos. Em cada altera-
ção ou novidade na legislação, esse 
processo recomeça.” Nesse caso, só 

há uma solução: a mudança de ati-
tude de todas as partes envolvidas, 
seja o governo, seja o legislativo, seja 
o Judiciário. Mas, para os especialis-
tas, sem uma pressão da sociedade, 
difi cilmente esse movimento será 
desencadeado. “Os empresários, que 
sentem no dia-a-dia tanto a falta de 
leis adequadas quanto a ausência 
de distribuição de justiça ‘em tempo 
econômico’, deviam usar o poder que 
têm para mudar tal estado de coisas”, 
sugere Rodas. “Se, além disso, a im-
prensa se sensibilizasse mais, certa-
mente os problemas seriam minora-
dos, em curto espaço de tempo.”

Ao mesmo tempo, os três Poderes 
deveriam se unir numa maratona 
para “limpar” a legislação do entu-
lho acumulado ao longo do tempo, 
revendo e anulando leis anacrôni-
cas e modernizando códigos, como 
a CLT, que trata das questões tra-
balhistas. “Uma legislação mais en-
xuta e com menos possibilidade de 
leituras variadas traria mais fl uidez 
ao trabalho do Judiciário”, afi rma 
Maria Tereza Sadek, da USP. Há 
bons exemplos dos resultados obti-
dos pela simplifi cação dos trâmites 
judiciários. Uma boa parcela de con-
tribuição veio da Emenda Constitu-
cional nº 45, da Reforma Judiciária, 
que signifi cou um duro golpe contra 
a chamada “indústria de recursos”. 
Entre outras medidas, criou-se uma 
espécie de fi ltro para que o Supre-
mo Tribunal Federal, STF, pudesse 
evitar o julgamento de recursos sem 
relevância. Com isso, o número de 
processos que chegaram às mesas 
dos ministros, no primeiro semestre 
deste ano, despencou 42%, caindo 
de 40.082 para 23.378. Já no Supe-
rior Tribunal de Justiça, STJ, a redu-
ção atingiu 20%, graças à aplicação 
da Lei dos Recursos Repetitivos. 

Mas, enquanto reformas geren-
ciais como essa não chegam, as em-

agosto de 2009

Maria Tereza Sadek, professora de Ciência 
Política da USP: “Há legislação em excesso” 
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presas apelam para instâncias mais 
ágeis do que a Justiça. Por isso, a 
arbitragem ganha terreno como al-
ternativa para a solução de pendên-
cias entre duas partes. “O uso da 
arbitragem no Brasil teve um grande 
impulso e ela é cada vez mais usada 
por aqui”, afi rma Luiz Olavo Baptis-
ta, um especialista no assunto. “In-
clusive o país adotou uma tendência 
que já havia sido notada nos Estados 
Unidos, que é a existência de arbi-
tragens especializadas, o que só foi 
possível dado o aumento do número 
demandas arbitrais.” No entanto, o 
maior obstáculo ao desenvolvimento 
e uso desse mecanismo vem da pró-
pria Justiça. “Há ainda resistências à 
arbitragem, especialmente na Justiça 
do Trabalho”, diz Baptista. “Uma in-
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terpretação equivocada da lei de ar-
bitragem faz com que se confundam 
os direitos indisponíveis, aqueles que 
não são passíveis de discussão, com 
a prova de que a pessoa preenche de-
terminados requisitos para exercer 
esses direitos.” Por exemplo: o direi-
to a férias é indisponível, mas a pro-
va de que o funcionário cumpriu o 
tempo necessário para gozá-las pode 
ser objeto de discussão. Enfi m, como 
se vê, há uma distância considerável 
para que a atividade jurídica consiga 
acompanhar mais de perto o ritmo 
acelerado dos negócios. Trata-se de 
um caminho longo e tortuoso, mas 
que tem de ser percorrido caso o país 
pretenda realmente ingressar numa 
era de crescimento econômico contí-
nuo e sustentável.

“Os juízes e 
promotores 

necessitam de 
muito mais tempo 

para analisar 
processos com 

temas ligados a 
negócios. Eles têm 

de se inteirar 
até mesmo dos 

conceitos básicos 
de gestão”

João Grandino Rodas,

 ex-presidente do Cade, Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica

agosto de 2009
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A população já percebeu que, por trás do comércio ilegal de produtos, existe um 
elevado custo social, e que provoca uma série de malefícios em larga escala
Por Andrea Assef

CNCP lança plano 
estratégico

Comércio Ilegal
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no mundo cerca de 522 bilhões de 
dólares. Pesquisas do Ministério 
da Justiça e da Unicamp revelam 
que, devido à pirataria em geral, 
o Brasil deixa de criar 2 milhões 
de empregos formais por ano, e 
o país ainda perde mais de 30 
bilhões de reais em arrecadação 
em virtude do comércio ilegal. 
De acordo com Barreto, no ano 
passado, foram apreendidos 6,7 
milhões de CDs e DVDs, 1,5 milhão 
de cigarros e 97.557 garrafas de 
bebidas. Ainda de acordo com ele, 
entre janeiro e março deste ano, 
também foram apreendidas mais 
de 170 toneladas de medicamentos 
falsificados, sem registro ou con-
trabandeados no Brasil. A grande 
vitória alcançada, contudo, está na 
mudança gradativa da percepção 
da sociedade a respeito do impacto 
negativo do consumo de produtos 
ilegais. Apesar disso, ainda persiste 
como justificativa para esse tipo 
de consumo o fato de os produtos 
piratas terem preços menores que 
os de artigos legalizados. 

Para desmistificar essa linha de 
raciocínio e reiterar os prejuízos 
que o comércio ilegal gera ao país, 
o Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria e Delitos Contra a 
Propriedade Intelectual (CNCP), 
do Ministério da Justiça, lançou 
no dia 28 de maio de 2009, um 
plano ousado que contempla 23 
projetos e cujo foco principal é a 
educação e a conscientização do 
consumidor sobre os malefícios 
de comprar um artigo falsificado. 
O presidente executivo do ETCO, 
André Montoro, participou da 
cerimônia de lançamento do novo 

O presidente executivo do ETCO, André 
Montoro, na cerimônia de lançamento do 
novo planejamento estratégico do CNCP 
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Nos últimos anos, houve 
uma mudança no perfil do 
consumidor de produtos 

com origem no comércio ilegal no 
Brasil. E para a melhor. Embora 
muitos brasileiros ainda comprem 
produtos falsif icados, começa 
a prevalecer o entendimento de 
que é um ato ilegal. Além disso, a 
população já percebe também que, 
por trás do comércio ilegal, existe 
um elevado custo social, e que 
provoca uma série de malefícios 
em larga escala. Isso é resultado 

de um trabalho que teve início em 
outubro de 2004, com a instalação 
do Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria (CNCP), instituição 
ligada ao Ministério da Justiça. 
“A sociedade brasileira começa a 
aceitar a idéia de que a pirataria 
é ilegal e que sua prática provoca 
prejuízos e um elevado custo social 
para o Brasil”, afirma Luiz Paulo 
Teles Barreto, presidente do CNCP. 
Dados da Interpol mostram que o 
comércio ilegal se transformou no 
crime mais lucrativo, movimentando 
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Comércio Ilegal 

planejamento estratégico do CNCP, 
na qual fez uma apresentação so-
bre o Cidade Livre de Pirataria, 
projeto que conta com o apoio do 
ETCO – única entidade privada 
convidada a participar das expo-
sições durante a cerimônia – e 
visa a municipalizar o combate à 
pirataria por meio de incentivos às 
prefeituras. Durante o evento, que 
contou com a presença do ministro 
da Justiça, Tarso Genro, foi lançado 
o livro que traz um balanço das 
atividades do Conselho nos últimos 
anos e relata experiências do setor 
privado, entre elas a atuação do 

ETCO, e ainda foi apresentada a 
marca Brasil Original – Compre 
Essa Atitude. “A construção de 
um bom ambiente de negócios em 
uma democracia é tarefa tanto do 
setor público, que, além de elaborar 
leis, tem o monopólio do poder de 
polícia e de fiscalização, como da 
população e de entidades do setor 
privado, que têm a obrigação moral 
de, além de respeitar as regras 
legitimamente emanadas das au-
toridades constituídas, colaborar 
ativamente para que essas normas 
sejam obedecidas por todos os 
cidadãos”, afirmou Montoro. 
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“Não estamos 
tentando combater 

o desempregado 
que vende o 

CD na esquina. 
Temos de combater 

a raiz, o crime 
organizado”

Tarso Genro, 

ministro da Justiça

Deputado Pedro Chaves, presidente da Comissão Especial de Combate à Pirataria, Tarso Genro, ministro da Justiça, Luiz Paulo 
Barreto, presidente do CNCP, e André Barcellos, secretário executivo do CNCP (da esq. para a dir.)
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Durante o evento de lançamento 
do novo planejamento estratégico, 
o CNCP apresentou a marca Brasil 
Original – Compre Essa Atitude, 
que aparecerá em embalagens ou 
etiquetas de produtos originais, 
como tênis, camisetas, eletrôni-
cos. A idéia é valorizar a indús-
tria formal, que paga impostos e 
gera empregos. Além da marca, 
também foi lançado o livro Brasil 
Original – Compre Essa Atitude, 
que traz o resultado do trabalho 
de combate ao comércio ilegal no 
país nos últimos anos e apresenta 
as ações do novo plano. As ações 
serão desenvolvidas em parceria 
com Estados, municípios e iniciativa 
privada. O evento contou com a 
presença de personalidades, auto-
ridades e representantes de setores 
como a indústria e o comércio. O 
ministro da Justiça, Tarso Genro, 
chamou a atenção para os efeitos 
negativos da pirataria e disse que 
o objetivo é combater as grandes 
máfias. “Não estamos tentando 
combater o desempregado que 
está vendendo o CD na esquina 
para sobreviver, porque ele está na 
ponta de um processo criminoso. 

Temos de combater a raiz, que é 
o crime organizado”, afirmou o 
ministro. O presidente do CNCP 
anunciou que os preços dos pro-
dutos originais mais atingidos 
pela pirataria também podem ser 
reduzidos. “Isso viria não só com 
a queda da carga tributária, mas 
também com a criação de linhas 
de produtos populares e descontos 
para estudantes, por exemplo.” 

Desde 2004, quando foi criado 
o Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria (CNCP), formado por 
representantes do governo e da 
sociedade civil, o combate a esse 
tipo de crime foi intensifi cado no 
país. Nesse período, o trabalho 
conjunto entre a Polícia Federal 
(PF), a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e Receita Federal foi determi-
nante para aumentar a quantidade 
de prisões e apreensões – mais de 
85 mil pessoas foram presas e 4 
bilhões de reais foram apreendidos 
em mercadorias. Como o comércio 
ilegal tem caráter dinâmico, prin-
cipalmente por causa dos avanços 
tecnológicos, foi preciso pensar num 
plano que envolvesse os diversos 
setores e também o consumidor. 
Entre os principais projetos estão 
o Comércio Contra a Pirataria, em 
que serão feitas parcerias com o 
comércio (shoppings e lojistas) para 
que sejam promovidas campanhas 
de conscientização do consumidor, 
incentivando-o a comprar produtos 
originais, o Portal de Combate à 
Pirataria, que prevê a criação de 
um portal de comunicação intera-
tivo, com campanhas educativas e 
promocionais, e o Cidade Livre de 
Pirataria, que será gerenciado pelo 
ETCO e consiste na municipalização 
do combate ao comércio ilegal por 
meio de parcerias com os municí-
pios para desenvolver ações contra 
a falsifi cação de produtos. 

“Os preços 
dos produtos 
originais mais 
atingidos pela 

pirataria podem 
ser reduzidos com 
a queda da carga 

tributária” 

Luiz Paulo Teles Barreto, 

presidente do CNCP

Um dos cinco projetos estraté-
gicos prioritários que nortearão o 
Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria (CNCP) é o Cidade 
Livre de Pirataria, gerenciado 
pelo ETCO. O principal obje-
tivo do projeto é municipalizar 
o combate à pirataria por meio 
de parcerias com as prefeituras 
para a criação de mecanismos 
locais de prevenção e repressão 
ao comércio ilegal. Serão cinco 
os municípios convidados a 
participar do projeto piloto: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Ribeirão Preto e Curitiba. 

“Até o fim deste ano, essas 
cinco cidades nos ajudarão, a 
partir das experiências, a montar 
um conjunto de boas práticas 
baseado nos três principais pi-
lares que compõem a linha de 
atuação do CNCP: prevenção, 
fi scalização e educação”, explica 
Patrícia Blanco, diretora executiva 
do ETCO. Toda a elaboração 
do projeto está sendo feita no 
âmbito do CNCP com o apoio 
da Secretaria Executiva.

O gerenciamento do Cidade 
Livre de Pirataria está a cargo 
do ETCO. Segundo o presidente 
executivo, André Montoro, o 
Conselho neste momento inicia 
um novo grande desafi o: “A for-
mulação e a implementação, por 
meio da parceria de entidades 
públicas com o setor privado, 
de uma série de atividades que, 
convém sublinhar, já são fruto de 
um esforço comum, pois foram 
defi nidas coletivamente no processo 
de elaboração do planejamento 
estratégico do conselho”.

CIDADE LIVRE DE 
PIRATARIA
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Entrevista: João Otávio de Noronha 

O ministro do STJ João Otávio de Noronha diz que não 
é qualquer litígio que deve parar no Judiciário, porque existe 
um custo e quem suporta esse custo é o contribuinte  Por Palmira Pinheiro 

É preciso repensar o 
valor da Justiça

Poucos sabem, mas o Su-
perior Tribunal de Justiça 
não é a terceira instância 
do Poder Judiciário. É essa 

falta de conhecimento da popula-
ção – e não dos advogados – que 
contribui para abarrotar o tribu-
nal superior, congestionar o STJ e 
aumentar os custos dos processos. 
Nesta entrevista exclusiva à revista 
ETCO, o ministro do STJ João Otá-
vio de Noronha explica que apenas 
10% das decisões dos processos que 
chegam ao Superior Tribunal de 
Justiça são revisadas. Nos outros 
90% dos casos, o tribunal mantém 
a decisão da primeira ou da segun-
da instância. Isso ocorre porque os 
tribunais superiores, o STJ e o Su-
premo Tribunal Federal não julgam 
provas. Toda a análise é restrita ao 
Direito. O STJ interpreta as leis. O 
Supremo, a Constituição.

Embora a explicação pareça pro-
saica, Noronha afi rma que enten-
der essa diferença é fundamental 
para evitar a “superutilização” do 
Judiciário para ações repetidas, 
nas quais já existe jurisprudência, 
e, assim, reduzir a morosidade que 
tanto se condena. “Hoje eu vejo 
uma indústria de advocacia, com 
advogados que saem com panfl e-
tos, convidando a população ou de-
terminado segmento da população SC

O
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a acionar a Justiça. O lucro fácil 
está embutido nessas ações”, avalia 
Noronha. “É preciso que se enten-
da que o nosso papel não é fi car 
rejulgando causas.” Ex-diretor jurí-
dico do Banco do Brasil e professor 
de Direito Processual, Noronha diz 
também que, para haver uma Jus-
tiça efi caz, o juiz precisa ter pleno 
conhecimento da repercussão so-
cioeconômica de suas decisões. 

ETCO – A principal crítica que 
se faz ao Judiciário é sobre a de-
mora nos processos. O que é pre-
ciso para dar maior celeridade 
ao Poder Judiciário?

João Otávio de Noronha – É pre-
ciso entender o contexto em que vi-
vemos. Não podemos esquecer que 
saímos de uma ditadura e que, até 
recentemente, o acesso ao Judiciá-
rio era limitado. Da restrição, pas-
samos para uma democracia, com 
uma larga propaganda de acesso ao 
Judiciário. Os governos pregam o 
acesso ao Judiciário. Mas esse aces-
so não pode ser da maneira como 
muitos entendem. Não é qualquer 
litígio que deve parar na Justiça. 
ETCO – Por quê?

Noronha – Porque existe um 
custo e quem suporta esse custo 
é o contribuinte. Então, como for-
ma de aliviar um pouco essa larga 
demanda pela prestação jurisdicio-
nal, criaram-se os juizados espe-
ciais, que também já estão conges-
tionados. Nós precisamos repensar 
o valor da justiça no país. 
ETCO – O que há de errado na 
forma atual?

Noronha – Nós não podemos ter 
um Judiciário vocacionado a fi car, 
como hoje temos visto, só julgan-
do ação de dano moral por erro de 
empresa, por erro de concessioná-
ria... Eu acredito que estamos ame-
ricanizando uma cultura que nada 

tem a ver com os Estados Unidos. 
Hoje eu vejo uma indústria de ad-
vocacia, com advogados que saem 
com panfl etos, convidando a popu-
lação ou determinado segmento da 
população a acionar a Justiça. São 
ações para rever perdas no FGTS 
por planos econômicos, indeniza-
ções contra empresas de telefonia, 
entre tantos outros casos em que 
o cidadão nem pretendia acionar a 
Justiça, pois não se sentia lesado, 
mas ele entra com ação porque é 
incentivado por um interesse que 
parece ser público, mas que é na 
realidade de meia dúzia. O lucro 
fácil está embutido nessas ações. 
ETCO – Mas o senhor acaba de 
condenar um banco a pagar uma 
indenização de 3 mil reais por-
que negativou o cliente por 0,03 
real. Esse não seria o caso de um 
lucro fácil? Qual é a diferença?

Noronha – Faltou razoabilidade 
ao banco ao negativar um cidadão 
por 0,03 real. Não importa o valor. 
Porque o dano não é o valor do re-
gistro. O dano é a negativação, que 
causa dor àquele cidadão que é ín-
tegro, que é correto e mantém seus 
pagamentos em dia. Ter o nome in-
cluído entre os maus pagadores por 
uma quantia irrisória abala o crédito 
e cria transtornos. Esse é o dano.
ETCO – O senhor poderia dar 
um exemplo de quando o dano 
moral não é razoável?

“Para a Justiça 
ser efi caz, o 

juiz precisa ter 
conhecimento 
da repercussão 

socioeconômica de 
suas decisões”

Noronha – Quando um cidadão 
que tem dez registros de protestos 
recebe o décimo primeiro e pede 
danos morais. Que dor mais um 
processo pode lhe causar, se ele já 
é um contumaz inadimplente? Isso 
não é razoável. Tem um caso que 
é muito típico. O cidadão contrata 
um plano de saúde mais barato, que 
não cobre todos os atendimentos. 
Ocorre que hoje a jurisprudência 
evoluiu no sentido de acabar com 
limitações de atendimento. Então, 
ele é atendido por aquilo que não 
pagou e depois pleiteia dano moral. 
Isso é ético? São valores que a gente 
tem de pensar e refl etir. A Justiça 
não deve ser o primeiro caminho em 
nenhum tipo de disputa ou discor-
dância. Ela deve ser procurada de-
pois de não se conseguir solucionar 
o problema por meios amigáveis.
ETCO – Em decisão recente, o 
senhor aplicou sanção processu-
al ao Unibanco, por litigância de 
má-fé. Como essas penalidades 
têm ocorrido com freqüência, 
tem-se a impressão de que o Su-
perior Tribunal de Justiça está 
decidido a evitar recursos prote-
latórios quando não houver fun-
damento jurídico. É isso mesmo?

Noronha – Nesse caso, a indeni-
zação foi fi xada em 50 salários míni-
mos. Esse valor está dentro da juris-
prudência que o Tribunal considera 
razoável e já decidiu isso reiteradas 
vezes. Então, se isso é jurisprudên-
cia, não há por que recorrer para 
cá, para a gente dizer que não vai 
modifi car a decisão. Não tem de vir 
ao STJ, porque já se sabe qual será 
o resultado. No entanto, eles recor-
rem. E isso retarda a efetivação da 
decisão, ou seja, a execução. 
ETCO – Esse tipo de sanção será 
cada vez mais usada?

Noronha – Esse é um instrumento 
de repressão processual. Aplicamos 
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logo a um poderoso para não dize-
rem que os poderosos não são multa-
dos no STJ. Qualquer um que litigue 
sem razoabilidade pratica litigância 
de má-fé. Já estamos usando muito e 
vamos usar cada vez mais. Mas não 
só contra empresas, eu já apliquei a 
particulares também por recursos 
manifestamente improcedentes.
ETCO – O senhor falou de uma 
indústria de advocacia. A Ordem 
dos Advogados do Brasil está 
atenta a esse problema?

Noronha – A OAB tem um código 
de ética que, se bem observado, impe-
diria esse comportamento, esse agen-
ciamento panfl etário de clientela. 
ETCO – É o acúmulo de proces-
sos o responsável pela demora no 
julgamento das ações?

Noronha – O estoque tem reduzido 
bastante no Superior Tribunal de Jus-
tiça. Mas nós temos acúmulo porque, 
de repente, se ajuízam 100 mil ações 
de uma só vez pelo Brasil inteiro. Isso 
perturba o fl uxo. Não há Judiciário 
que suporte. Cada juiz aqui recebe 
em média mil processos por mês.
ETCO – O problema então é a 
falta de juízes?

Noronha – Não faltam juízes. É o 
sistema recursal que precisa mudar. 
Nós precisamos resgatar o conceito 
de tribunal superior. Pode causar 
perplexidade aos leigos, mas é veda-
do ao Superior Tribunal de Justiça 
o exame da prova. Como eu posso 
fazer justiça do caso concreto se eu 
não examino as provas? Se eu só 
examino as teses? Onde se exami-
nam soberanamente as provas? Nas 
instâncias ordinárias. Elas exami-
nam as provas. O STJ não é voca-
cionado para fazer justiça do caso 
concreto, a nós só se reserva a ma-
téria estritamente de Direito.
ETCO – Então o STJ não é uma 
terceira instância?

Noronha – Não. Ele não tem 

ETCO – Por isso o senhor é de-
fensor da súmula vinculante 
para o STJ?

Noronha – Eu sou um grande 
defensor, inclusive para o Superior 
Tribunal de Justiça. Temos aqui os 
recursos repetitivos. Mas eu acre-
dito que nós não podemos permitir 
ao governo, ao Estado, fi car redis-
cutindo matéria já sedimentada. O 
papel do STJ é pôr fi m às divergên-
cias entre os tribunais nos Estados 
e os tribunais federais. Uma vez 
interpretado isso, num julgamento 
de cinco, dez, 20 processos, não se 
justifi ca que outras causas venham 
para cá. E, se vierem, elas vão fi car 
dois, três anos à espera de julga-
mento. Isso atenta contra a efetivi-
dade e a celeridade do processo. É 
preciso que se entenda que o nosso 
papel não é fi car rejulgando causas. 
É defi nir a tese. Isso é democracia 
de resultados. 
ETCO – É possível falar em de-
mocracia de resultados quando o 
juiz não consegue analisar pro-
fundamente a matéria que está 
julgando? No caso, por exemplo, 
das liminares que empresas con-
seguem para não pagar impostos. 

vocação para reexaminar decisão. 
Nós zelamos pela integridade do 
Direito Federal. Nossa tarefa é tra-
tar de matéria infraconstitucional, 
quando as leis estão sendo violadas. 
Temos de dar sinais à sociedade de 
como são interpretadas as leis. 
ETCO – Mesmo no caso de co-
moção popular?

Noronha – Eu temo por um povo 
cujo juiz tenha medo de afrontar a 
opinião pública, porque a segurança 
garantida na Constituição desapa-
rece. A lei é aquilo que o legislador 
editou. Não o que a mídia ou de-
terminado segmento da população 
quer que ela seja. Quando julgamos 
de maneira contrária a esse espí-
rito, o que na realidade fazemos é 
inovar o ordenamento jurídico. Ou 
seja, é criar uma nova lei, ao arre-
pio daquela que foi aprovada pelo 
Congresso. O julgador tem margens 
de interpretação apenas onde há 
lacunas na lei. Fora isso, uma in-
terpretação contrária ao espírito da 
lei é uma invasão da seara de outro 
Poder. É muito importante lembrar 
da ditadura, quando se julgava de 
acordo com determinados segmen-
tos. Às vezes, é preciso decidir con-
tra a mídia e a opinião pública para 
garantir a segurança jurídica. É ela 
que garante a democracia.
ETCO – Isso signifi ca que, mes-
mo em casos polêmicos, a tendên-
cia dos ministros do STJ é manter 
a decisão da Justiça ordinária?

Noronha – O índice de reforma 
é inferior a 10%. Isso signifi ca que 
90% das decisões estão corretas. 
Para que a decisão do juiz valha é 
preciso parar de atribuir efeito sus-
pensivo a recursos. O recurso tem de 
ser processado enquanto a decisão é 
executada. O dia em que isso aconte-
cer, a decisão do juiz será plenamen-
te efi caz. Muitos litigantes vão parar 
com a idéia de litigar por litigar. 
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Esse instrumento causa desequi-
líbrio na concorrência e prejudi-
ca a economia como um todo.

Noronha – Eu sempre afi rmei 
que, para uma Justiça equilibrada, 
é necessário que o juiz tenha pleno 
conhecimento da repercussão socio-
econômica de suas decisões. Uma 
decisão mal calibrada, principalmen-
te do Superior Tribunal de Justiça ou 
do Supremo Tribunal Federal, pode 
inviabilizar um ou outro segmento. 
Seja econômico, seja social.
ETCO – O senhor lembra de al-
guma situação mais específi ca? 

Noronha – Há várias. No pas-
sado, o STJ entendia que o VRG 
(valor residual de garantia) desca-
racterizava o contrato de leasing – 
e por isso editou uma súmula. Re-
sultado? O mercado simplesmente 
não contratou mais o leasing, e as 
operações começaram a sair por 
outros instrumentos fi nanceiros. 
Ao fi nal, os adimplentes, a grande 
maioria dos consumidores, tiveram 
prejuízos, porque o leasing é um 
instrumento bem mais barato. 
ETCO – O que aconteceu? 

Noronha – Observando o impacto 
negativo no Brasil e enxergando os 

benefícios em outras economias, o 
Tribunal reviu sua posição. Porque 
os mercados mais avançados usam 
o leasing como um instrumento 
de fi nanciamento da sociedade em 
larga escala. Foi isso que propiciou 
o desenvolvimento da indústria 
americana. Não só de automóvel, 
como de muitos produtos. Rever a 
própria posição não é nenhum de-
mérito, pelo contrário. Os homens 
inteligentes têm de raciocinar, têm 
de aprender e, por isso, não podem 
ter vergonha de mudar. 
ETCO – Foi essa capacidade de 
adaptação que permitiu ao Supe-
rior Tribunal de Justiça aderir às 
novas tecnologias?

Noronha – O juiz moderno tem 
de entender de informática. Eu não 
acredito mais no juiz que não sabe 
manusear o computador como um 
instrumento de trabalho. O compu-
tador faz as vezes da pena da caneta 
Parker do passado. Às vezes, eu estou 
julgando e quero saber um parâme-
tro econômico. Por exemplo: como é 
o seguro no outro país? Eu posso ter 
acesso à internet e procurar no Goo-
gle. O juiz precisa consultar essas 
coisas, porque é ilusão achar que os 
assessores vão fazer tudo para você, 
pois eles não fazem.
ETCO – Como essas mudanças do 
mundo digital vão afetar o STJ?

Noronha – Os processos vão che-
gar aqui no futuro por um arquivo de 
internet. Os daqui estão em processo 
de digitalização. Nós não podemos 
mais ter salas abarrotadas de papel. 
O custo do transporte é enorme. 
Hoje mesmo, na hora que eu che-
guei, vi que estavam enchendo duas 
vans de processos no estacionamen-
to. Isso vai acabar. Vamos reduzir 40 
volumes de papel a um arquivo.
ETCO – Qual é o risco de acabar 
com o meio físico?

Noronha – Qual é o risco de per-
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der uma conta no banco? Nenhum. 
Tudo fi ca no sistema. As garantias 
estão nos backups. 
ETCO – Decidiu-se pela digitali-
zação para acelerar o julgamento?

Noronha – No julgamento on-
line, meu voto aparece na tela de 
todos os meus pares. Eles vêem o 
relatório e o voto sem o risco de 
perder uma palavra. Então, isso dá 
transparência, todo mundo sabe 
o que está acontecendo. O colega 
está lendo o voto e eu estou acom-
panhando. Posso consultar na hora 
em que ele está apresentando o 
voto sem precisar pedir vistas.
ETCO – As decisões serão mais 
rápidas? Aumentará a produtivi-
dade?

Noronha – Tribunal não é fábrica. 
O tribunal tem uma função consti-
tucional importantíssima, que é a 
prestação jurisdicional. Temos de 
criar técnicas de julgamento que pro-
piciem celeridade, sem, no entanto, 
prejudicar a segurança jurídica ou o 
valor da justiça. Nem sempre o juiz 
que julga mais é o melhor. Nosso pa-
pel é julgar e julgar bem. Em alguns 
momentos, celeridade e qualidade 
se chocam. Nesses casos, eu prefi ro 
optar pela qualidade. O processo vai 
gastar um espaço de tempo. Só não 
pode ser tão longo como no Brasil e 
em outros países do mundo. 
ETCO – A arbitragem pode con-
tribuir para reduzir o acúmulo 
de processos nos tribunais e, por 
consequência, reduzir o tempo 
de tramitação?

Noronha – Sou um grande incen-
tivador da arbitragem. Eu não acredi-
to que um juiz esteja apto para todos 
os tipos de demandas, em especial 
aquelas mais complexas. Há deman-
das que necessitam de conhecimen-
to técnico específi co, e a arbitragem 
pode fazer isso muito bem. O mundo 
econômico vive da arbitragem. 
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SPED

Depois da NF-e, da 
escrituração contábil 
digital, agora as empresas 
se preparam para o Sped 
fi scal, parte do programa 
de modernização da 
Receita Federal
Por Sandra Balbi

Empresas de todo o país se 
preparam para a terceira 
fase do projeto que pretende 

pôr fim à papelada na emissão de 
notas e na escrituração contábil 
e fiscal, substituindo essas obri-
gações por arquivos digitais – o 
Sistema Público de Escrituração 
Digital da Receita Federal, ou 
Sped (leia quadro abaixo). Até o 
dia 30 de setembro, cerca de 28 
mil contribuintes do ICMS e do 
IPI terão de encaminhar os arqui-
vos da Escrituração Fiscal Digital 
(EFD) à Receita com os dados de 
janeiro a agosto deste ano. A lista 
das empresas obrigadas a fazer a 
declaração digital foi definida pelas 

secretarias estaduais da Fazenda 
junto com a Receita Federal.

No Estado de São Paulo, foram 
escolhidas 620 empresas (indústrias 
e atacado). “São as maiores e mais 
importantes em termos de arreca-
dação do ICMS”, diz João Marcos 
Winand, líder do projeto Sped na 
Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo. Uma delas é a TAM, a 
principal empresa de aviação do país. 
“A TAM está bastante adiantada no 
atendimento das novas obrigações 
instituídas neste ano pelos Fiscos 
estaduais e federal. A implemen-
tação de instrumentos de controle 
e procedimentos que inibem expo-
sições fi scais coloca a companhia 
numa condição de vanguarda”, diz 
Euzébio Angelotti Neto, diretor de 
Controladoria da empresa.

O primeiro passo para a implan-
tação do Sped, que pretende mo-
dernizar e integrar o Fisco federal, 
o estadual e o municipal, ocorreu 
com a implantação, em 2007, da 

O Sistema Público de Es-
crituração Digital da Receita 
Federal (Sped) é o novo sistema 
de fiscalização do governo e tem 
por objetivo integrar a atuação 
do Fisco nas três esferas de 
governo – municipal, estadual 
e federal – e uniformizar o 
processo de coleta de dados 
contábeis e fiscais. 

Com sua implantação, a par-
tir deste ano, os contribuintes 
deixam de repassar em papel 
as informações a cada um dos 
fiscos. Eles passam a enviá-las 
por sistema digital on-line. Os 
arquivos comporão uma base 

de dados única e compartilhada 
pelo fisco e órgãos autorizados . 
O Governo Federal, os Estados 
e as instituições poderão acessar 
diretamente o sistema para obter 
as informações desejadas.

ESTRUTURA DO PROJETO
O Sped é composto de três grandes 

subprojetos: a Escrituração Contábil 
Digital (ECD), a Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e a Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e – Ambiente Nacional).

SPED CONTÁBIL (ECD)
É a escrituração contábil eletrônica 

dos seguintes livros:

• Livro Diário e seus auxiliares, 
   se houver;
• Livro Razão e seus auxiliares, 
   se houver;
• Livro Balancetes Diários, 
balanços e fichas de lançamentos 
comprobatórias dos assentamentos 
neles transcritos. Por meio de seu 
sistema de contabilidade, a empresa 
gera um arquivo digital no formato 
especificado no anexo à Instrução 
Normativa RFB nº 787/07, 
disponível no site da Receita Federal, 
no menu Legislação.

SPED FISCAL (EFD)
É a Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

O QUE É O SPED

O Fisco na 
era digital
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Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). No 
fim de junho deste ano, foi implan-
tada a segunda etapa do projeto, o 
Sped Contábil. Foram entregues à 
Receita Federal 43.705 arquivos de 
7.154 contribuintes – cerca de 90% 
das empresas obrigadas a iniciar 
neste ano a Escrituração Contábil 

Digital (ECD), com as informações 
do ano-calendário 2008.

As principais consequências 
do novo sistema, na opinião do 
secretár io da Fazenda do Rio 
Grande do Sul, Ricardo Englert, 
são o aumento da agilidade e o da 
disponibilidade das informações 
contábeis e fiscais, necessárias à 
fiscalização. “Isso permite maior 
controle e gera mais espontaneidade 
no pagamento correto dos impostos, 
aumenta a justiça fiscal e diminui 
a sonegação”, acrescenta.

A mudança no padrão de escri-
turação e emissão de notas fi scais 
exigiu um esforço tanto do Fisco 
como das empresas participantes 
do projeto. “A Sefaz-RS, em parce-
ria com a Companhia Estadual de 
Processamento de Dados (Procergs), 
investiu fortemente na primeira fase, 
a da Nota Fiscal Eletrônica, por meio 
da compra de servidores e demais 
equipamentos para disponibiliza-
ção da infra-estrutura necessária 
para os serviços de comunicação 
e arquivamento das informações 
das NF-es autorizadas”, informou 
Englert. Para receber a EFD, segun-
do ele, será utilizada basicamente 
a mesma estrutura de recepção e 
armazenamento já existente para 
a NF-e. A EFD está centralizada 
na Receita Federal, mas o mesmo 
arquivo digital vai também para as 
secretarias estaduais da Fazenda. 

A Sefaz-SP precisou moderni-
zar a legislação para poder tratar 
arquivos com assinatura digital 
como documento, simplificar as 
obrigações acessórias (declarações) 
e investir em tecnologia, segundo 
Winand. “O novo serviço exige que 
a secretaria ofereça sites acessíveis 
24 horas por dia e um ambiente 
correspondente ao do Sped Nacional 
para receber os arquivos digitais das 
empresas”, diz. Em compensação, 

“a secretaria está aproveitando as 
novas tecnologias para ter acesso 
mais rápido às informações e, com 
isso, reduzir fraudes e aumentar a 
arrecadação”, acrescenta.

Já as empresas, segundo Winand, 
precisaram colocar em ordem seu 
banco de dados, pois as regras para 
a emissão de NF-e, escrituração 
contábil e fiscal digital são mais 
rigorosas, para garantir que os 
arquivos cheguem ao Fisco com 
qualidade. “Elas têm melhorado 
seus sistemas internos, treinado 
pessoal, além de ter buscado mão 
de obra diferenciada.”

O desafi o é grande. “Se a NF-e 
representou um enorme salto tecnoló-
gico, o Sped requer perfeita integração 
entre os sistemas existentes, além 
de contínua qualifi cação da base 
de dados, num ambiente em que a 
legislação é bastante complexa e, em 
relação à estadual, não uniforme”, 
diz Josefino Borges, Gerente de 
Tributos Indiretos da Souza Cruz. 
Ele ressalta que, dependendo da 
arquitetura de sistemas e da com-
plexidade das operações envolvidas, 
os esforços das empresas serão 
demandados em diferentes níveis. 
Nesse momento, o principal objetivo 
é garantir a entrega do Sped fi scal 
até 30 de setembro. 

“Superada a fase inicial, os esforços 
serão direcionados para garantir a 
entrega mensal, etapa essa que já 
está sendo objeto de preocupação. 
Objetivando garantir o sucesso do 
projeto, parte dos Estados tem es-
tabelecido prazos realistas, entre 15 
e 20 dias após o encerramento do 
mês, portanto, dentro da expecta-
tiva para um período necessário de 
estabilização desse novo ambiente. 
Contudo, outros Estados estabele-
ceram prazos muito enxutos, como, 
por exemplo, antes do dia 10 do 
mês subsequente.”

Ricardo Englert, secretário da Fazenda 
do RS: aumento da agilidade 

para os contribuintes de ICMS e de 
IPI. Esse arquivo deverá ser assinado 
digitalmente e transmitido, pela 
internet, ao ambiente Sped. Ela 
unifi cará informações fi scais de todos 
os contribuintes e substituirá as 
seguintes obrigações de escrituração:
• Livros de Entrada e Saída
• Apuração do ICMS e IPI
• Livro Registro de Inventário
• Sintegra
• IN86 (Instrução Normativa nº 
86/2001) da Secretaria da Receita 
Federal, que exige das empresas 
que mantenham os arquivos digitais 
e os sistemas de processamento 
eletrônico disponíveis por dez anos.

Fontes: Receita Federal, Sefaz-SP, Sefaz-RS e Sebrae-SP 
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Indicador

Índice da Economia Subterrânea apurado pela FGV
mostra aumento de 27% entre dezembro 
de 2007 e dezembro de 2008

José Cruz/ABr

Cresce o mercado 
informal

A economia subterrânea, que 
é composta do conjunto de 
atividades não declaradas 

ao governo e que visam evitar os 
custos decorrentes do cumprimento 
das normais legais, cresceu 27,1% 
entre dezembro de 2007 e dezem-
bro de 2008. É o que revelou o 
Índice da Economia Subterrânea, 
apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre), da Fundação 
Getúlio Vargas, sob encomenda do 
ETCO. Foi o mais forte avanço em 
um período de dezembro a dezembro 
da série histórica do índice, que é 
trimestral e foi iniciada em 2003. 
Para calcular o índice, foi utilizado 
o método econométrico chamado de 
Mimic (Múltiplas Causas e Múlti-
plos Indicadores), desenvolvido por 
Jöreskog e Goldberger (1975). 

Entre setembro e dezembro de 
2008, durante o agravamento da 
crise econômica, a alta na eco-
nomia subterrânea foi de 9,5%. 
Em relação ao PIB brasileiro, 
que encolheu 3,6% nesse mesmo 
período, a economia subterrânea 
teve crescimento de 13,6% a mais. 
Segundo o economista Fernando 
de Holanda Barbosa Filho, coor-
denador da pesquisa, a crise pegou 
em cheio a economia formal, mas, 

pelo menos até dezembro, não a 
subterrânea. Isso porque a crise 
foi fundamentalmente financeira 
e, com isso, reduziu o acesso ao 
crédito das empresas formais. 
Como as empresas informais não 
usam crédito, elas não sentiram o 
impacto da crise.  

Além disso, em função da crise, 
algumas empresas formais optaram 
por adiar o pagamento de impostos 
por questão de sobrevivência. Ou 
seja, mais um fator que colaborou 
para o aumento da informalidade.  
Esse é um incentivo perverso exis-
tente na lógica empresarial. De fato, 
de acordo com o levantamento feito 
pelo Ibre/FGV, a carga tributária foi 
o principal componente de incentivo 

à economia subterrânea, registrando 
uma contribuição de 55% no cálculo 
do crescimento da mesma.

“O índice mostra claramente que a 
redução da carga tributária poderia 
ser uma das medidas para diminuir a 
economia subterrânea. Temos usado 
esses dados para argumentar tanto 
com as autoridades estaduais quanto 
com as federais sobre a necessida-
de de não aumentar mais a carga 
tributária e, se possível, reduzi-la. 
E um dos elementos fundamentais 
para isso é o combate à sonegação, 
porque, na medida em que todos 
paguem, é possível que todos pa-
guem menos”, afi rmou o presidente 
executivo do ETCO, André Montoro. 
Além da carga tributária, os outros 
fatores analisados na pesquisa, 
como atividade econômica (medida 
pelo nível de emprego), exportação, 
percepção de corrupção, também 
colaboraram para a alta no índice. 
O último fator também foi um im-

Entre setembro 
e dezembro de 
2008, durante o 
agravamento da 
crise econômica, 

a economia 
subterrânea 
cresceu 9,5%
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portante responsável pelo aumento 
desse segmento da economia no 
último trimestre de 2008. Segundo 
os dados do Ibre/FGV, a percepção 
da corrupção foi responsável por 
31,5% desse aumento. 

Segundo Barbosa Filho, a ar-
recadação alta continua sendo 
um estímulo à informalidade e 
à sonegação. De acordo com ele, 
ao observar a série histórica, é 
possível perceber que o indicador 
da economia subterrânea (infor-
mal) caminha “lado a lado” com 
o avanço da economia formal. 
“Podemos ver que, quanto maior 
a atividade e maior o crescimento 
do PIB (Produto Interno Bruto), 
a economia subterrânea também 
cresce junto. (...) As duas economias 
(formal e subterrânea) crescem em 
paralelo. Uma alimenta a outra. A 
renda ganha na economia formal é 
gasta na economia subterrânea, e 
vice-versa”, disse, ao explicar que as 

elevações do PIB também indicam 
um crescimento na circulação de 
moeda no país. 

O fato de a crise internacional 
não ter abalado o avanço da “eco-
nomia subterrânea” no ano passado 
também chamou a atenção dos pes-
quisadores. O pesquisador do Ibre/
FGV Samuel Pessoa explicou que o 
recuo na oferta de crédito foi uma 
das consequências mais prejudiciais 

da crise global dentro da economia 
formal, no último trimestre do ano 
passado. “Mas quase não afetou a 
economia subterrânea, porque essa 
não usa crédito. Podemos dizer que 
a crise pegou em cheio a economia 
formal, mas não afetou a economia 
subterrânea”, concluiu. 

O Índice da Economia Subterrânea 
no Brasil foi objeto de um seminário 
internacional realizado em março de 
2008, no Rio de Janeiro, que contou 
com a participação dos especialistas 
Vito Tanzi, ex-Banco Mundial, e 
Friedrich Schneider, economista 
austríaco, professor e autor de um 
profundo estudo sobre o tema. Um 
dos principais objetivos do estudo, 
estimação e publicação desse índice 
é fornecer informações para a elabo-
ração de políticas públicas. Com base 
nos resultados, a redução da carga 
tributária se mostrará cada vez mais 
essencial para a diminuição efetiva 
da economia subterrânea. 

Vendedores ambulantes na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, durante a festa em 

comemoração dos 49 anos da capital federal

A carga tributária 
foi o principal 

incentivo à 
economia 

subterrânea, 
contribuindo com 

55% no cálculo 
do índice
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Substituição Tributária 

A Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo estima 
em 3 bilhões de reais a 
arrecadação extra com a 
substituição tributária
Por Sandra Balbi

não recolhem adequadamente o im-
posto. “Quem ganha é o empresário 
honesto e a população. Quem perde 
é o sonegador”, afi rma o secretário 
Mauro Ricardo.

“Em qualquer setor em que exis-
tam concentração em algum elo da 
cadeia, seja na produção, seja na 
distribuição, e venda pulverizada 
no varejo, a substituição tributária 
é um excelente instrumento, pois a 
fiscalização em milhares de pontos 
de venda no Estado é praticamente 
impossível”, diz o professor André 
Montoro, presidente executivo 
do ETCO. Montoro lembra que 
“o ETCO sempre entendeu que a 
substituição tributária nesses se-
tores é um excelente instrumento 
de combate à sonegação”.

A substituição tributária, pre-
vista na Constituição de 1988, 
vinha sendo implementada apenas 
nos setores muito concentrados, 
como o de derivados de petróleo 
e o de bebidas alcoólicas frias, 
segundo Guilherme Rodrigues 
Silva. Em 2007, foi aprovada a Lei 
Estadual nº 12.681, que regulou a 
substituição tributária do ICMS 
em São Paulo e incluiu 11 setores 
produtivos nesse regime. Neste 
ano, uma nova legislação agregou 
mais dez setores, totalizando, as-
sim, 500 produtos submetidos ao 
recolhimento do ICMS na fonte 
geradora da mercadoria. Para isso, 
o fabricante calculará o imposto de 

de 3 bilhões de reais foram obtidos 
devido à substituição tributária”, diz 
Guilherme Rodrigues Silva, coor-
denador adjunto da Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo.  

No sistema de substituição tribu-
tária, o imposto de toda a cadeia 
produtiva é recolhido somente em 
uma fase do processo produtivo, 
com o objetivo de reduzir a sone-
gação. Dessa forma, a indústria ou 
o atacadista recolhem todo o ICMS 
que seria pago nas etapas seguintes 
de comercialização até a venda ao 
consumidor fi nal. Ao concentrar a 
arrecadação, fi ca mais fácil a fi sca-
lização do recolhimento do tributo, 
evitando a concorrência desleal que 
algumas empresas praticam, quando 

Sem aumentar alíquotas ou 
a carga tributária dos bons 
contribuintes, o governo pau-

lista conseguiu colocar 10,7 bilhões 
de reais extras nos cofres no ano 
passado, totalizando uma receita de 
90,05 bilhões de reais. A maior parte 
dos recursos veio da arrecadação do 
ICMS, que cresceu 21% em relação 
a 2007, totalizando 78,1 bilhões de 
reais. “Para ampliar a arrecadação 
e atender às necessidades de in-
vestimentos do Estado, não é mais 
possível aumentar alíquotas nem criar 
outros impostos. Temos de buscar 
a efi ciência tributária, cobrando de 
quem não está pagando”, diz Mauro 
Ricardo, secretário da Fazenda do 
Estado de São Paulo.

 Os resultados dessa estratégia 
são visíveis: cerca de 30% da ar-
recadação extra de 2008 veio da 
substituição tributária do ICMS. 
“Embora seja difícil isolar todas 
as variáveis que impulsionaram a 
arrecadação, acreditamos que mais 

Os que reclamam são os 

que antes sonegavam 

e agora não podem 

mais fazê-lo. O novo 

modelo desmontou o 

esquema de sonegação 

em que o atacadista 

vendia sem nota fi scal ao 

varejista e este repetia 

o procedimento com o 

consumidor fi nal

São Paulo reforça o 
combate à sonegação
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acordo com um preço ao consumidor 
fi nal estimado pela Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, com base 
no cálculo da Margem de Valor 
Agregado (MVA). “Trabalhamos 
com um preço médio, pesquisado 
pela Fipe e pela FGV. Essa pesquisa 
é contratada pela indústria e pelo 
comércio, que entregam os dados à 
Fazenda. Com base nela, estabele-
cemos uma margem e estimamos o 
preço fi nal”, observa o secretário. 
Essa metodologia, contudo, tem 
gerado críticas de empresários. 

“Os que reclamam são os que 
antes sonegavam e agora não podem 
mais fazê-lo”, afirma Guilherme 
Rodrigues Silva. Ele nega que, para 
fugir da substituição tributária, 
muitos atacadistas estejam mudan-
do para outros Estados, como tem 
sido divulgado na mídia. “Apenas 
dois grandes atacadistas do setor 
de autopeças fecharam as portas”, 
diz. De acordo com Silva, o que 
aconteceu é que a nova forma de 

cobrança do imposto desmontou 
o esquema de sonegação em que 
o atacadista vendia sem nota fis-
cal ao varejista e este repetia o 
procedimento com o consumidor 
f inal. “Esse atacadista perdeu 
faturamento, pois agora, quando 
compra da indústria, o ICMS já 

vem embutido no preço. Quem 
abastecia o mercado informal ficou 
com um negócio inviável.” 

Mas não é só o sonegador quem 
reclama. Setores da indústria vêm 
discutindo com a Fazenda alguns 
ajustes no modelo de substituição 
tributária. Representantes da cons-
trução civil, liderados pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), encaminharam em março 
um documento à Secretaria.

“Estamos propondo apenas nove 
MVAs (Margem de Valor Agrega-
do) para os itens produzidos na 
cadeia da construção, o que deve 
facilitar a própria fiscalização por 
parte do Estado”, explicou José 
Carlos de Oliveira Lima, diretor 
do Departamento da Indústria da 
Construção (Deconcic).

Segundo Oliveira Lima, o docu-
mento foi formalizado na presença 
de dezenas de entidades da cadeia 
da construção, que também subs-
crevem a proposta. “É um modelo 

Com os acordos com 

outros Estados, além de

combater a sonegação

e a concorrência desleal, 

pode-se avançar na 

uniformização da 

legislação do ICMS e na 

simplifi cação da cobrança. 

É um passo importante 

para acabar com a 

guerra fi scal 
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Mauro Ricardo, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo: “Quem ganha é o empresário honesto e a população”
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Substituição Tributária 

que atende à indústria e não afeta 
a arrecadação, porque mantém a 
mediana de 36% para as mais de 
120 MVAs adotadas no regime 
de substituição tributária para o 
setor”, acrescenta Oliveira Lima.

A questão das margens usadas 
para o cálculo do imposto anteci-
pado também mobiliza empresas 
do varejo. No início de julho, a 
substituição tributária foi contes-
tada na Justiça por grandes redes 
varejistas do Estado, como Pão de 
Açúcar e Wal-Mart. Eles questio-
naram o item da legislação que 
impede o varejo de ter restituição 
do ICMS pago a mais quando as 
margens usadas para o cálculo do 
imposto antecipado dão origem a 
um valor maior que o preço efetivo 
na venda ao consumidor.

A lgumas concessionár ias de 
veículos também questionaram o 
assunto na Justiça, e a Associa-
ção Brasileira de Distribuidores 
Volkswagen (Assobrav) entrou 
com uma ação pedindo o direito 
de restituição do ICMS. Indústrias 
do setor de informática também 
buscaram o Judiciário. Elas pedem 
um prazo maior para a entrada da 
substituição tributária de ICMS 
sobre os produtos que fabricam.

Por exemplo: uma empresa situada 
no Estado do Paraná, ao remeter 
mercadorias sujeitas à substituição 
tributária para São Paulo, deverá 
observar as disposições da legis-
lação paulista, no que se refere 
à alíquota, à base de cálculo, à 
margem de valor agregado e às 
demais normas aplicáveis ao reco-
lhimento do ICMS da substituição 
tributária. Com os acordos com 
outros Estados, além de comba-
ter a sonegação e a concorrência 
desleal, pode-se avançar na uni-
formização da legislação do ICMS 
e na simplificação da cobrança. “É 
também um passo importante para 

A adoção do regime de substituição 
tributária em operações interesta-
duais depende de acordo específi co 
celebrado pelos Estados interessados. 
Até agora, são dez os Estados que 
têm protocolos fi rmados com São 
Paulo: Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Ceará, Alagoas, 
Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. 
Por esses acordos, os fabricantes de 
São Paulo que enviarem mercadorias 
para aqueles Estados, ou vice-versa, 
recolherão antecipadamente o ICMS 
em benefício do Estado receptor 
da mercadoria, respeitada a sua 
legislação tributária. 

      1994                   1995                    1996                    1997                    1998                   1999                    2000                   2001                 

12.829,3 18.163,8 22.831,2 24.823,7 30.168,7 33.304,922.779,421.443,3

DE VENTO EM POPA
Evolução da arrecadação de ICMS de São Paulo - em R$ milhões

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo  
* Até abril de 2009
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Guilherme Rodrigues Silva, coordenador adjunto da Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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acabar com a guerra fiscal entre 
os Estados”, afirma Silva.

Outro resultado dos acordos entre 
os governos estaduais é desestimu-
lar a sonegação. Atualmente, os 
grandes contribuintes enviam ao 
Sistema Integrado de Informações 
sobre Operações Interestaduais com 
Mercadorias e Serviços (Sintegra), 
por meio eletrônico, todas as notas 
fi scais emitidas, com a origem e o 
destino das mercadorias. Ao acessar 
o sistema e cruzar com os dados da 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
é possível saber se o imposto foi 
recolhido. “Temos uma fi scalização 
eletrônica permanente”, diz Silva. 
Graças a esses recursos, ele diz que 
há mais de dez anos a Secretaria 
desistiu da fi scalização de fronteiras. 
“É anacrônica. Com a fi scalização 
eletrônica, a arrecadação continuou 
crescendo e melhoramos a fi scaliza-
ção nas empresas”, conta. Os 3 mil 
auditores fi scais da Secretaria que 
antes fi cavam conferindo notas fi scais 
nas estradas hoje fazem auditorias 
nas empresas suspeitas de fraude 
fi scal. A eles deverão se somar outros 
1.500 auditores que a Secretaria 
pretende contratar para integrar o 
que Silva chama de “inteligência” da 
fi scalização. “A substituição tributária 

diminui a burocracia no controle 
da sonegação pela Sefaz e a concor-
rência desleal”, observa o secretário 
Mauro Ricardo. “É um ganha-ganha 
para o Estado aplicar em saúde, 
educação e atender a outras neces-
sidades da população.”  

Os dois elementos combinados 
– a substituição tributária e a “in-

teligência” da fi scalização – estão 
resultando em mais autuações. 
Em 2008, 20.914 empresas foram 
autuadas no Estado, totalizando 
multas no valor de 15,5 bilhões de 
reais. Mas só multar não resolve, 
se a cobrança é lenta e a multa vai 
sendo corroída pelo tempo e pela 
burocracia. O julgamento dos autos 
de infração chegava a demorar seis 
anos, no passado. Agora, em 20 
meses o Tribunal de Impostos e 
Taxas, vinculado à Coordenadoria 
de Administração Tributária da 
Secretaria da Fazenda, julga os 
processos administrativos tributá-
rios e os encaminha ao Ministério 
Público, onde a empresa sonegadora 
irá responder a processo por crime 
contra a ordem tributária, e terá 
seus bens penhorados. Atualmente, 
estão em tramitação no Tribunal de 
Impostos e Taxas 18 mil processos 
administrativos, que totalizam 30 
bilhões de reais. 

                2002                   2003                    2004                    2005                   2006                    2007                    2008                  2009 (*)

36.884,4 39.743,6 45.415,6 50.248,2 55.829,9 62.217,4 75.212,2 23.379,3

Para ampliar a 

arrecadação e atender 

às necessidades de 

investimentos do Estado, 

não é mais possível 

aumentar alíquotas nem 

criar outros impostos. 

Temos de buscar a 

efi ciência tributária
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Lançamento

Livro traz os argumentos 
dos maiores especialistas do 
mundo no assunto, abordados 
originalmente em um 
seminário realizado pelo ETCO 
Por Oscar Pilagallo

Problema que af lige cada 
vez mais as sociedades con-
temporâneas, a economia 

subterrânea ou informal é um 
fenômeno antigo: tem a idade do 
Estado, que por sua vez nasceu junto 
com a necessidade de tributação. 
Driblar os impostos é a razão de 
ser da economia informal, embora 
não seja sua única causa.  

O mal é tão ant igo quanto 
relativamente pouco estudado. 
Basta dizer que só na década de 
70 o assunto entrou para valer na 
agenda de governos e acadêmicos, 
em resposta ao aumento do peso 
dos impostos, das burocracias e 
da corrupção. No Brasil, onde a 
carga fiscal está em mais de um 
terço do  Produto Interno Bruto 
(PIB), o problema é grave. Há 
quem estime o peso da economia 
subterrânea em 40% do PIB.

É oportuno, pois, o lançamento do 

livro Economia Subterrânea, em que 
os maiores especialistas do mundo 
no assunto esgrimem argumentos, 
abordados originalmente em um 
seminário realizado pelo ETCO 
no ano passado no Rio de Janeiro.

A economia  subter rânea  é 
terreno minado. Por sua própria 
natureza, é refratária a medições. 
Seu tamanho é motivo de dúvida 
e polêmica. O economista italiano 
Vito Tanzi, que nos anos 80 de-
senvolveu um método para avaliar 
a economia informal, levanta uma 
sobrancelha de dúvida quando ouve 
alguém estimar a informalidade 
no Brasil em 40%. Para ele, boa 
parte da economia subterrânea é 
captada pelas contas oficiais. “Não 
fosse assim, poderíamos dizer que 
o Brasil é 40% mais rico do que 
realmente é”, diz. E o corolário: 
nesse caso, a carga fiscal (calcu-
lada como porcentagem do PIB) 
não poderia ser considerada alta. 
O ponto é claro: o desconheci-
mento da economia subterrânea 
pode distorcer a interpretação dos 
dados macroeconômicos e levar a 
políticas públicas equivocadas.

Para Tanzi, a informalidade pro-
voca uma “tremenda deformação 
no mercado”. O resultado é um 
desequilíbrio entre as empresas 
que pagam impostos e as que não 

pagam. Esse aspecto foi abor-
dado na apresentação de André 
Franco Montoro Filho. “Desvios 
de conduta – como a sonegação, 
a informalidade, o contrabando, 
a falsificação, a adulteração e a 
pirataria – geram graves desequilí-
brios de concorrência, que poluem 
o ambiente dos negócios, afastam 
importantes investimentos e, em 
consequência, reduzem o ritmo de 
crescimento econômico potencial 
do país”, afirma o presidente exe-
cutivo do ETCO.

As incertezas sobre a economia 
subterrânea começam na própria 
definição. Há uma definição abran-
gente: seriam todas as atividades 
econômicas não registradas que 
contribuem para o PIB. Mas, para 
o economista austríaco Friederich 
Schneider, da Universidade Johan-
nes Kepler, o ideal seria trabalhar 
com uma definição mais precisa: 
seriam a produção e o serviço 
deliberadamente ocultados.

Schneider realizou um estudo sobre 
a informalidade em 21 países da 
América Latina, em que identifica 
uma boa e uma má notícia para o 
Brasil. A má: a economia subterrâ-
nea é excessivamente elevada para 
os padrões mundiais. A boa: está 
caindo em relação ao PIB. Entre 
os latinos, porém, a informalidade 

Estudo inédito no 
Brasil joga luz sobre a 
economia subterrânea
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no Brasil está na média. Dos 21 
países, o mais informal é a Bolí-
via, onde dois terços da economia 
são de economia subterrânea. No 
outro extremo, o Chile, com um 
quinto. O Brasil, com pouco mais 
de 40%, fica no meio. (Embora a 
proporção tenha sido contestada 
por Tanzi, ela é útil por permitir 
a comparação com outros países, 
já que todos foram avaliados pelo 
mesmo critério.)

Ao comentar a pesquisa de 
Schneider no prefácio, Everardo 
Maciel, secretário da Receita Federal 

no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, observou que a “elevação 
da carga tributária somente pode 
ser entendida como fator indutor 
da evasão fiscal e, eventualmente, 
da economia subterrânea quando 
resulta de aumento de alíquota 
nominal ou base de cálculo – o 
que qualifico como pressão fiscal”. 
E conclui: “Não raro o aumento 
da carga tributária, antes de ser 
causa, é efeito da diminuição da 
economia subterrânea”.

Desde quando a informalidade 
está caindo no Brasil? Desde 2005, 

diz Schneider. Na realidade, a 
partir do Plano Real a economia 
subterrânea descreveu movimentos 
opostos. Entre 1995 e 2004, sua 
participação no PIB subiu de 20,71% 
para 42,60%. De lá para cá, vem 
caindo (em 2007 havia recuado 
para 40,23%). A curva descendente 
é explicada pelo crescimento da 
economia formal.

Dependendo do método uti-
lizado, o resultado pode variar. 
Estudo mostrado pelo economista 
Fernando de Holanda Barbosa 
Filho, do Instituto Brasileiro de 
Economia  da Fundação Getúlio 
Vargas, identifica um aumento 
de 10% da economia informal 
entre 2003 e 2006. O economista 
usou o método Mimic, sigla em 
inglês para Múltiplas Causas e 
Múltiplos Indicadores, que cap-
ta os fatores que mais afetam a 
economia subterrânea, embora 
não a dimensionem.

O estudo mostrou que quanto 
maior o nível de atividade, maior 
a economia subterrânea, já que 
essa é complementar à economia 
formal. No Brasil, a informalidade 
subiu quase 11% em termos abso-
lutos entre 2003 e 2007, e caiu 
5% em termos relativos, porque a 
economia como um todo cresceu 
17% no período. 

É uma queda pequena a partir de 
um patamar elevado. Os trabalhos 
reunidos em Economia Subterrânea, 
em que pesem as visões diferentes, 
convergem para a conclusão de 
que, sem um conhecimento mais 
profundo da informalidade, suas 
causas não serão adequadamente 
atacadas, e ela não regredirá de 
forma substancial, em prejuízo 
da concorrência.
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Quem é o cliente do 
contrabando
 
Uma pesquisa encomendada 
pela Câmara Setorial 
de Fumo revela o perfi l 
do consumidor das 
marcas de cigarros que 
entram ilegalmente no país

Uma pesquisa realizada com 1.221 consu-
midores habituais de marcas de cigarro 
contrabandeadas, em sete capitais brasi-

leiras e no interior de São Paulo, constatou que 
a grande maioria – 85% dos entrevistados – fuma 
essas marcas por causa do preço baixo, além da 
facilidade de comprá-las no mercado. A pesquisa 
foi encomendada pela Câmara Setorial de Fumo 
do ETCO ao IDS Marketing Intelligence com o 
objetivo de conhecer o perfil desses consumidores. 
As entrevistas foram realizadas em janeiro deste 
ano em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo 
Horizonte, Campo Grande, Recife e Belém.

Os dados levantados mostram que 55% dos que 
fumam cigarros contrabandeados têm mais de 40 
anos. Porém, também chama a atenção o fato de que 
24% dos fumantes têm entre 18 e 29 anos, o que 
demonstra a aceitação social também dessa faixa 
etária em relação a essas marcas. Quanto à classe de 
renda, a pesquisa mostra que 84% dos consumidores 
desses produtos pertencem às classes C e D.

Os cigarros que entram ilegalmente no país, fabrica-
dos no Paraguai, são vendidos no mercado brasileiro 
por preços que variam entre 1 real e 1,50 real o maço, 
ou seja, menos da metade do preço das marcas ofer-
tadas legalmente. Com uma carga tributária de mais 

30   |
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42%

23%

23%

12%

44%
23%

61%

16%

Perfi l do consumidor de cigarros contrabandeados

18 a 24
25 a 34
35 a 44
Mais de 45

Por idade 
 

Masc.
Fem.

Por sexo  

B
C
D

Por classe  

NA TEIA DA ILEGALIDADE

Setores   Fumo
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*OS ENTREVISTADOS PODIAM APONTAR MÚLTIPLOS FATORES

Total

Até 30 anos (BCD)

Porto Alegre

Curitiba

SP Capital

Interior de SP

Belo Horizonte

Campo Grande

Recife

Belém

Não mudaria em nada meus hábitos 
de compra deste tipo de cigarro

Diminuiria a quantidade de cigarros comprados deste tipo Pararia de comprar este tipo de cigarro

O que faria se a marca habitual não pagasse impostos e fi nanciasse o crime organizado - 1221 entrevistas* - Valores em %
ILEGALIDADE NÃO INCOMODA

26 9 66

21 14

30 5 65

37 8 55

3 2

33 55

30 62

19 71

35 13 52

27 15 57

Total

Até 30 anos (BCD)

Porto Alegre

Curitiba

SP Capital

Interior de SP

Belo Horizonte

Campo Grande

Recife

Belém

Pararia de fumar Não respondeuCompraria outra marca mais 
cara e fumaria menos

Compraria outra marca mais 
cara e fumaria a mesma quantidade

O que faria se não encontrasse a marca habitual ou de mesmo preço - 1221 entrevistas* - Valores em %
O EFEITO DE MAIOR REPRESSÃO AO CONTRABANDO

11238

54 11035

58 1734

35 36

81 1

24 146

112

7 1281

55 1342

55 2835

*OS ENTREVISTADOS PODIAM APONTAR MÚLTIPLOS FATORES
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Setores   Fumo

impostos”, diz o professor André Montoro, presidente 
executivo do ETCO. Montoro destaca que, na pesquisa 
sobre economia subterrânea realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas para o ETCO (leia reportagem nesta 
edição), também se constatou que a carga tributária 
elevada é o maior incentivador da informalidade. 

Em outros setores, como o de softwares e DVDs, 
campanhas educativas têm conseguido sensibilizar os 
consumidores e reduzir a pirataria. No caso dos cigar-
ros, entretanto, há a necessidade de ações enérgicas 
por parte do governo. A maior parte dos consumidores 
ouvidos (77%) reconhece que a condição de ilegali-
dade das marcas que compram é o que justifi ca seu 
preço mais barato. Mas poucos se preocupam com 
as implicações de seu ato. A pesquisa constatou que 
66% dos entrevistados não mudariam seus hábitos 
de consumo se soubessem que sua marca habitual 
(contrabandeada) não paga impostos e fi nancia o 
crime organizado. Daí a necessidade de o governo 
combater o contrabando através da repressão e de 
negociações bilaterais com o Paraguai. 

Um dado da pesquisa evidencia mais um prejuí-
zo gerado pelo contrabando, dessa vez às políticas 
públicas de saúde: 50% dos consumidores ouvidos 
disseram que parariam de fumar ou fumariam menos 

“A pesquisa comprova algo 
que nós temos enfatizado: que 

o grande atrativo da ilegalidade 
é o preço mais baixo, viabilizado 

pelo não pagamento 
de impostos”

André Montoro, 

presidente executivo do ETCO

Total

Até 30 anos (BCD)

Porto Alegre

Curitiba

SP Capital

Interior de SP

Belo Horizonte

Campo Grande

Recife

Belém

de 1 a 2 anosde 6 meses a 1 anomenos de 6 meses

O total das entrevistas é de 1.221* - Valores em %
TEMPO NA MARCA HABITUAL

*OS ENTREVISTADOS PODIAM APONTAR MÚLTIPLOS FATORES

de 2 a 5 anos mais de 5 anos

4 8 25 5014

8 16 33 2319

5 9 32 4212

7 7 24 5210

5 12 41 1825

5 1 8 825

1 4 24 619

3 5 17 6214

1 10 24 5113

3 10 25 4318

de 60% sobre o preço ao consumidor, os produtores 
formais brasileiros não têm como competir diante das 
marcas contrabandeadas. No Paraguai, os impostos 
correspondem a apenas 10% do valor do maço. Lá são 
produzidos mais de 40 bilhões de cigarros por ano, 
sendo que estimativas de mercado mostram que cerca 
de 50% são contrabandeados para o Brasil todo ano. 

“A pesquisa comprova algo que nós temos enfatizado 
não só no caso dos cigarros, mas também no de outros 
produtos: que o grande atrativo da ilegalidade é o 
preço mais baixo, viabilizado pelo não pagamento de 
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caso não encontrassem mais sua marca contraban-
deada habitual nem outras com preço semelhante. 

Já há também indícios de fi delização às marcas 
contrabandeadas: 75% dos entrevistados as consomem 
há mais de dois anos e 50% há mais de cinco anos. 
Alguns começaram a fumar comprando o produto 
do contrabando, mas muitos migraram do cigarro 
produzido pelas pagadoras de impostos para o cigarro 
ilegal. Tal migração foi estimulada pelos aumentos 
constantes de preços no setor, em consequência dos 
aumentos de impostos incidentes sobre o produto.

A facilidade de encontrar o produto foi apontada 
por 18% dos consumidores, na média, como um dos 
motivos da migração. Mas em algumas cidades esse 
índice é maior: chega a 48% em Campo Grande, 30% 
em Belo Horizonte e 27% em São Paulo. Os locais 
onde os consumidores mais costumam comprar a 
marca contrabandeada habitual são os camelôs/
comércio ambulante (51%) e os bares (31%).

Preço 85 80 87 86 93 77 85 96 97 64

Lugar 15 15 3 8 3 5 30 46 37 10

Camelô 15 12 1 4 35 4 13 6 23 15

Qualidade 13 16 6 11 3 13 21 17 18 18

Quantidade de nicotina 9 8 1 8 3 3 26 7 11 14

Produto importado 3 4 - 3 5 1 3 5 3 4

Outras razões 32 38 20 33 10 46 33 35 44 43

Quantidade de pesquisas 1.221 308 149 157 150 154 149 151 154 157

Razões Total Até 30 anos Porto Curitiba São Paulo São Paulo Belo Campo Recife Belém
     (BCD) Alegre (Capital) (Interior)  Horizonte 

Principais motivadores para compra de marcas contrabandeadas - em %
MOTIVADORES DE COMPRA

SXC.HU

A pesquisa mostra que 
55% dos que fumam cigarros 
contrabandeados têm mais 
de 40 anos, porém chama a 
atenção o fato de que 24% 

têm entre 18 e 29 anos

O problema do contrabando de cigarros não diz 
respeito apenas aos fabricantes locais, vítimas dessa 
concorrência desleal, mas a toda a sociedade e às 
autoridades. Os dados da pesquisa demonstram que 
o contrabando, além dos prejuízos gerados para a 
arrecadação de impostos e para a geração de em-
pregos no Brasil, atrapalha as políticas públicas de 
não incentivo ao consumo de cigarros.
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A sonegação na distribuição de etanol desequilibra o setor e o país 
perde 1 bilhão de reais em impostos por ano

As vendas de etanol hidratado cresceram 42% no 
ano passado e, até maio deste ano, já acumulavam 
uma expansão de 25%. O sucesso dos veículos bi-

combustíveis explica a explosão do etanol no mercado. 
Neste ano, até o mês de junho, 88,3% dos automóveis e 
veículos comerciais leves novos licenciados no país eram 
fl ex fuel, segundo dados da Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos (Anfavea). No ano passado, esses 
veículos representaram 87,2% dos licenciamentos.

Apesar dos avanços da tecnologia automotiva e da 
competitividade de preço do etanol em relação à gasoli-
na, fatores que fi zeram deslanchar suas vendas, os dis-
tribuidores de combustíveis não têm o que comemorar. 
“Há um desequilíbrio no setor que vem se agravando ano 
a ano: a sonegação fi scal por parte de distribuidoras de 
fachada, que usam ‘laranjas’ para registrar a empresa na 
Agência Nacional do Petróleo, ganham dinheiro e depois 
somem do mercado”, diz Alisio Vaz, vice-presidente exe-
cutivo do Sindicato Nacional das Empresas Distribuido-
ras de Combustíveis e Lubrifi cantes (Sindicom). 

A ação dessas empresas é facilitada pela regra tributá-
ria do mercado de etanol, que é diferente da regra para 

a gasolina e para o diesel. A gasolina já sai da refi naria 
com todos os impostos federais e estaduais cobrados, 
pelo sistema de substituição tributária. Já as usinas de 
etanol só recolhem a sua parte dos tributos, e os distri-
buidores devem recolher o restante. Mas nem sempre 
isso ocorre. “O país perde 1 bilhão de reais em impos-
tos por ano, devido à sonegação no mercado de etanol”, 
afi rma Vaz. Desse total que vaza dos cofres públicos, 
400 milhões de reais são referentes a impostos federais 
e 600 milhões a impostos estaduais.

O setor privado também perde com as práticas ilegais 
de mercado. As distribuidoras organizadas, que cum-
prem suas obrigações com o Fisco, deixam de faturar 3,5 
bilhões de reais por ano com os descaminhos do etanol 
hidratado. “Alguns distribuidores sem compromisso éti-
co com o mercado de combustíveis compram diretamen-
te das usinas, não pagam impostos e, assim, conseguem 
vender mais barato”, acrescenta Vaz. O diferencial de 
preço chega a 0,20 real por litro, num produto que, em 
São Paulo, custa entre 1,15 real e 1,20 real. 

O resultado da concorrência desleal é visível nas 
estatísticas do Sindicom. As empresas fi liadas à en-
tidade detêm entre 75% e 80% do mercado de diesel 
e gasolina. Mas no etanol sua fatia é de 50% apenas. 
Além dos distribuidores que, segundo Vaz, atuam 
como atravessadores, o setor também sofre a concor-
rência da venda direta das usinas para os postos. “A 
venda direta das usinas para os postos é proibida por 
lei. Apenas as distribuidoras podem abastecer os pos-
tos”, acrescenta Vaz.

O mercado paralelo também usa de subterfúgios para 
driblar o Fisco. São os “passeios” de combustível. Por 
exemplo: se uma usina paulista vender etanol para uma 
empresa da Bahia, o comprador pagará 7% de ICMS, 
enquanto no Estado de São Paulo a alíquota é 12%. “O 
produto nem sai de São Paulo, só a nota fi scal que re-
gistra o trânsito da mercadoria viaja”, diz Vaz. Outra 
estratégia dos sonegadores é comprar o etanol como se 
ele fosse usado para diferentes fi ns, como pela indústria 
de cosméticos, que tem uma alíquota de ICMS menor. 
Criatividade não falta. O que falta, segundo Vaz, é pu-
nição. “O setor entende que tem de fi scalizar e punir 

Setores   Combustíveis

É preciso fi scalizar e punir
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Alisio Vaz, vice-presidente 
executivo do Sindicom: “A 
impunidade tem sido a regra”
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os sonegadores. Infelizmente, a impunidade tem sido a 
regra na distribuição de combustíveis”, diz ele. 

Existem cerca de 150 empresas distribuidoras de 
combustíveis operando no país. Quantas sonegam, 
ninguém sabe. “Mas as sonegadoras são conhecidas”, 
afi rma Vaz. E essas empresas alimentam a corrupção 
e o crime organizado. “Ninguém se estabelece e ganha 
dinheiro nesse mercado paralelo sem proteção”, lem-
bra o vice-presidente do Sindicom.

Para ajudar o trabalho dos auditores fi scais no com-
bate à sonegação no setor, o ETCO está colaborando 
para o desenvolvimento de ferramentas para extrair 
do banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
as informações sobre a venda de etanol. Nessas notas 
consta para quem a usina vendeu, e os auditores têm 
condições de conferir o destino da mercadoria e o pa-
gamento dos impostos.

O Sindicom defende a idéia de que a cobrança de tri-
butos sobre o etanol seja concentrada nas usinas, como 
ocorre no caso da gasolina e do diesel, pelo modelo de 
substituição tributária. “A usina tem ativos, investimen-
tos, há uma perda potencial para o usineiro se ele se 
envolver com a sonegação”, observa Vaz. O Sindicom 
também quer que o produtor de etanol fi que mais subor-
dinado às normas e às penalidades da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). “Enquadrar o etanol nas normas da 
agência reguladora permitiria a realização de uma políti-
ca energética mais integrada na ANP”, acrescenta Vaz.

Nessa luta contra as práticas desleais de mercado, o Sin-
dicom tem buscado o apoio da União da Indústria da Cana 
de Açúcar (Unica), entidade que representa os usineiros. 
“Há um esforço por parte da Unica para ter um mercado 
mais organizado. Temos trabalhado juntos para reverter o 
quadro atual no setor de etanol”, conclui Vaz.

Fonte: Sindicom

Vendas do álcool hidratado cresceram 42% no ano passado no país
A EXPLOSÃO DO ETANOL

3

0

6

9

12

15

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Álcool hidratado
Vendas no Brasil - em bilhões de litros 

Combustiveis.indd   35Combustiveis.indd   35 8/4/09   4:39 PM8/4/09   4:39 PM



36   |  agosto de 2009

Setores   Medicamentos

A OPERAÇÃO DO SISTEMA
Veja quais as responsabilidades de cada elo da cadeira produtiva

INDÚSTRIA
A indústria será responsável pela
impressão do Identificador Único
de Medicamento (IUM) tanto nas
embalagens secundárias de seus
medicamentos (cartuchos) quanto
em caixas de embarque e/ou pallets
(códigos pai-filho). O código
conterá as seguintes informações,
a princípio enviadas para um
banco de dados privado e,
depois, para um banco de 
dados central:
• código do produto
(EAN/GTIN 13);
• número do lote;
• data de validade.
• número randômico

DISTRIBUIDOR
A partir do recebimento das 
mercadorias, o distribuidor 
se encarregará de transmitir 
outras informações, referentes às 
transações comerciais, para o 
banco de dados central:
• data de chegada dos
medicamentos;
• nome da farmácia 
ou drogaria destinatária.

DEPÓSITO
Caso a indústria possua depósito
próprio, porém registrado com
CNPJ diferente, teremos uma 
movimentação do produto anterior ao
faturamento, cujo registro deverá
constar no banco de dados. Situação
semelhante ocorre quando a
empresa conta com um operador
logístico terceirizado. Nesse caso,
informações adicionais devem ser
enviadas para o banco de dados
central. São elas:
• data de recebimento das
caixas de embarque ou pallets,
devidamente identificados com
código IUM;
• transportador.

AÇÃO DO SISTEMA
onsabilidades de cada elo da cadeira produtiva

INDÚSTRIA DEPÓSITO DISTRIBUIDOR

Rastreamento 
tem teste piloto
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PONTO DE VENDA
Os varejistas terão de encaminhar
as informações a seguir para o
banco de dados central:
• dados referentes à compra 
das mercadorias;
• dados de venda para o 
consumidor final

FISCALIZAÇÃO
O Sistema de Rastreamento 
e Autenticidade de    
Medicamentos garantirá 
aos agentes fiscalizadores 
acesso ao percurso de 
todos os medicamentos, 
da produção até a chegada 
aos pontos de venda.

PONTO DE VENDA
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Ao longo dos últimos meses, conforme previsto no 
Protocolo de Cooperação Técnica, de 18 de de-
zembro de 2008 – que visa a realização de um 

projeto piloto do Sistema de Rastreamento e Autenti-
cidade de Medicamentos –, integrantes da Câmara de 
Medicamentos do ETCO, com o acompanhamento 
de técnicos da Anvisa, vêm trabalhando intensamente 
na busca de soluções viáveis e efi cientes. O objetivo é 
preparar o setor privado e fornecer subsídios à agência 
reguladora para o atendimento às exigências da Lei 
11.903/2009, sancionada pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em 14/1/2009, que criou o Sistema Na-
cional de Controle de Medicamento. A lei prevê, a par-
tir de 14/1/2010, o rastreamento de todos os tipos de 
medicamentos existentes no país, da produção à venda 
ao consumidor fi nal, incluindo dispensação e prescrição 
médica, odontológica e veterinária. O controle será feito 
por meio de tecnologias de captura, armazenamento e 
transmissão eletrônica de dados. Para isso, cada produ-
to terá de apresentar um código único de identifi cação.

A primeira etapa do projeto piloto consistiu em um 
programa de imersão da Câmara de Medicamentos do 
ETCO, cujo objetivo foi levantar e mapear as neces-
sidades e as expectativas de seus parceiros, incluindo 
indústrias, distribuidores e varejo. Na segunda fase, 
realizou-se um teste piloto em sete indústrias asso-
ciadas ao Instituto (Aché, Bayer Shering, Eurofarma, 
Mantecorp, Nycomed, Pfi zer e Sanofi  Aventis), em 
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Indústrias associadas ao ETCO 
e varejistas fazem simulação do novo 
sistema com o objetivo de refl etir 
o mais próximo possível o que vai 
acontecer no modelo real

Com a implantação 
total do sistema, em 
qualquer parte da 

cadeia farmacêutica será 
possível constatar se o 

medicamento é genuíno 
ou não. O consumidor 

também será 
benefi ciado, já que terá 
condições de verifi car 

a autenticidade do 
medicamento adquirido
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Passo 1- APLICAÇÃO
Aplicação na embalagem 

secundária do produto 
(cartucho), a partir de um 
banco de dados da empresa, 
mas com especificações 
exigidas pela agência 
reguladora, de um Identificador 
Único de Medicamentos 
(IUM). Essa aplicação será 
feita no formato de um código 
de barras bidimensional 

(data matriz ECC 200). A ação deverá representar a 
última operação industrial na linha de embalagens, 
de forma a minimizar perdas de cartuchos já 
identificados. Um software específico de gerenciamento 
do equipamento de impressão deverá assegurar a 
confiabilidade de transferência dos IUMs a ser impressos. 
O procedimento visa a impedir que o mesmo IUM 
seja impresso mais de uma vez.

Passo 2- LEITURA
Após a aplicação do IUM, será realizada a leitura 

do código impresso na embalagem secundária. Se a 
impressão não apresentar boa qualidade, o cartucho 
deverá ser separado do lote. É importante que haja a 
reconciliação das leituras entre o IUM selecionado no 
banco de dados da empresa, o impresso e o lido.

Passo 3- ACONDICIONAMENTO
Após a leitura do código, os cartuchos deverão ser 

acondicionados em caixas de embarque e identificados 
com etiquetas “pai-filho”. As informações codificadas 

nos cartuchos, além de constar no banco 
de dados da própria empresa, serão armazenadas 
em um banco de dados público. 

Passo 4- ARMAZENAGEM 
            E LIBERAÇÃO

Durante o teste, cada 
cartucho será considerado uma 
unidade singular, e não mais 
uma unidade indistinta dentro 
de um lote, o que visa a facilitar 
a localização dos produtos – 
desde a indústria até o varejo, 
passando pelos canais de 
distribuição. Como garantia 
de controle de qualidade, o 

produto somente poderá ser liberado para comercialização 
após a reconciliação dos IUMs envolvidos. Isto é, o IUM 
selecionado no banco de dados, o impresso e o lido. A 
partir de então, o medicamento se tornará rastreável.

Passo 5- FATURAMENTO
Os distribuidores e os 

varejistas emitirão pedidos 
de compra especiais para a 
indústria. Esta última, dentro do 
processo de faturamento normal, 
executará a operação de venda. 
Durante o processo de separação 
do produto a ser vendido, 
os IUMs envolvidos serão 
eletronicamente capturados. 
Após a ativação dos IUMs 

OS 10 PASSOS
Acompanhe as etapas do teste piloto do sistema de rastreamento

distribuidores e em varejistas. O principal objetivo 
do teste piloto foi verifi car o processo de impressão 
do código de identifi cação nas embalagens secundá-
rias e a leitura e a transmissão dos dados gerados por 
todos os elos da cadeia do setor farmacêutico. Por 
questões operacionais foi utilizado um pequeno volu-
me de medicamentos, mas sufi ciente para a avaliação 
do processo, para sugestões de mudanças e aperfei-
çoamento. Os dados coletados por informações for-
necidas pelas indústrias, pelos distribuidores e por 

pontos de venda foram alocados em um data center 
com o objetivo de refl etir o mais próximo possível o 
que vai acontecer no modelo real. 

O novo sistema, que pretende inibir e fi scalizar prá-
ticas antiéticas de concorrência, permitirá aos agen-
tes de fi scalização verifi car a origem e a autenticidade 
de cada medicamento. Assim, roubos de carga, des-
vios de produtos, acidentes ou incidentes durante o 
transporte poderão ser detectados. Com a implanta-
ção total do sistema, em qualquer parte da cadeia far-
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nos bancos de dados privado e público, a localização do 
cartucho no estoque será reconhecida. Para a indústria 
que conta com operadores de logística, haverá uma 
movimentação de CNPJ anterior ao faturamento. Também 
serão incluídas no sistema informações necessárias sobre 
os clientes da indústria, as notas de venda emitidas e as 
transportadoras contratadas.

Passo 6 – TRANSPORTE
A indústria terá de registrar 

nos bancos de dados privado 
e público mudanças eventuais 
de transportadora ou de 
consolidação de cargas.

Passo 7- RECEBIMENTO
O sistema permitirá aos 

distribuidores e aos varejistas 
a leitura dos IUMs impressos 
nos cartuchos e nas etiquetas 

“pai-filho” das caixas de embarque. Os distribuidores e os 
varejistas terão de informar as indústrias sobre os IUMs 
recebidos. O departamento responsável pelo faturamento 
receberá um arquivo específico e fará a reconciliação entre 
os dados constantes do faturamento (enviado-recebido).

Passo 8 – CUSTÓDIA
Distribuidores e varejistas deverão atualizar as 

informações de seus bancos de dados e, em seguida, 
transmiti-las ao banco de dados público. Uma vez 
confirmada a custódia do produto por essas empresas, 
a indústria será responsável pela rastreabilidade 
de seu produto. Se, num determinado prazo, 

distribuidores ou varejistas não atualizarem o banco 
de dados público, o sistema emitirá um alerta de não 
conformidade para todos os elos da cadeia farmacêutica.

Passo 9 – SIMULAÇÕES
No teste piloto, serão 

realizadas simulações, 
prevendo, por exemplo, a 
devolução de produtos, 
a fim de mostrar a “logística 
reversa”, entre outras. 
Nessas situações excepcionais, 
informações existentes 
no banco de dados público 
poderão ser alteradas, 
e o sistema também 

permitirá que as indústrias recebam um alerta 
a respeito das irregularidades.

Passo 10 – RELATÓRIO FINAL
A partir dos resultados 

do teste piloto – que visa 
a auxiliar a Anvisa na escolha 
do melhor e mais eficiente 
modelo de Sistema de 
Rastreamento e Autenticidade 
de Medicamentos –, o ETCO 
enviará um relatório final 
à agência reguladora, com 
a convicção de que esse 
trabalho beneficiará a todos 

os envolvidos no processo: governo, empresários 
e consumidor final.

macêutica será possível constatar se o medicamento 
é genuíno ou não. O consumidor também será bene-
fi ciado, já que terá condições de verifi car a autentici-
dade do medicamento adquirido. A Lei 11.903/2009 
prevê ainda que o sistema terá de ser completamente 
implementado no prazo de três anos. Ao fi nal desse 
período, o controle de medicamentos no Brasil deverá 
atingir níveis de excelência, garantindo, além de ras-
treabilidade, um monitoramento efi caz sobre o uso e 
a prescrição de medicamentos. 

O novo sistema, que 
pretende inibir e fi scalizar 

práticas antiéticas de 
concorrência, permitirá verifi car 
a origem e a autenticidade de 

cada medicamento
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Pesquisa com 100 parlamentares, entre 
deputados e senadores, mostra que 97% 
deles acham que a proteção à propriedade 
intelectual é pouco discutida entre seus pares

40   |

A questão da propriedade intelectual é uma das 
grandes preocupações da Câmara de Tecnologia 
do ETCO e tem sido objeto de intenso debate no 

âmbito empresarial em todo o país. Uma das principais 
ações do momento é a Coalizão Brasil Intelectual – Uma 
Agenda Positiva, que reúne entidades como a Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a 
U.S. Chamber, com a proposta de mobilizar os diversos 
segmentos da sociedade brasileira em torno da impor-
tância da defesa da propriedade intelectual na criação 
de um ambiente favorável à pesquisa e à inovação que 
possa acelerar o desenvolvimento do país. 

No dia 17 de junho passado, a Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
(CCT) do Senado realizou uma audiência pública para 
debater o tema Propriedade Intelectual e Inovação. 
Durante o evento, representantes da Coalizão Brasil 
Intelectual apresentaram os resultados de um estu-
do feito pelo Ibope, em 2008, sobre a percepção dos 
parlamentares em relação à proteção da propriedade 
intelectual. Segundo a pesquisa, intitulada A Proprie-
dade Intelectual no Congresso Nacional, que ouviu 
100 parlamentares, entre deputados e senadores, 97% 
deles acham que o assunto é pouco discutido entre 
seus pares, e 62% afi rmam que é dever de deputados e 
senadores debater sua importância e as novas propos-
tas. O estudo mostra ainda que 54% dos parlamenta-
res “têm muito interesse a respeito”, 40% “têm algum 
interesse” e 6% “não têm interesse nenhum”.

Outro dado apontado no levantamento foi a preocu-

pação dos deputados federais e dos senadores com a 
contrafação e a falsifi cação: para 92% dos congressis-
tas, a falta de proteção da propriedade intelectual gera 
perdas, como a não arrecadação de impostos. Segundo 
os congressistas, o entendimento mais profundo sobre 
a propriedade intelectual, inclusive com um debate 
maior sobre a legislação vigente, permitiria sua par-
ticipação mais ativa e mais responsável na discussão 
de assuntos que impactam o tema. É importante res-
saltar que vários estudos e análises de diversos setores 
sempre apontaram a propriedade intelectual como fa-
tor estratégico para atrair investimentos ou atividades 
de pesquisa de empresas no Brasil. Uma das formas 
de medir a taxa de inovação de um país é pelo número 
de patentes que detém. De acordo com o relatório de 
2004 da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), a posição do Brasil no 
ranking de patentes era 28º lugar nos Estados Unidos, 
29º na Europa e 30º no Japão.

Setores   Tecnologia

Propriedade 
Intelectual no
foco do Congresso?
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Durante a audiência pública, especialistas em pes-
quisa, ciência e tecnologia que participaram do evento 
alertaram para a necessidade de melhorar a legislação 
brasileira sobre a propriedade intelectual, para garan-
tir maior proteção aos direitos. A advogada e livre-
docente em Direito Internacional pela Universidade 
de São Paulo (USP) Maristela Basso explicou que a 
propriedade intelectual é um dos assuntos mais im-
portantes da atualidade, com conceito defi nido inter-
nacionalmente, com base em regras estipuladas pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC). No Bra-
sil, segundo explicou, ainda há muito a fazer, princi-
palmente porque a legislação sobre o assunto é dividi-
da em duas: uma sobre direitos autorais e outra sobre 
propriedade industrial, que “não conversam entre si”.

Desde 1994, o Brasil é signatário do acordo sobre 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Re-
lacionados ao Comércio (Trade Related Aspects of 
Intelectual Property Rights), que estabelece um pa-

drão de proteção mínima à propriedade intelectual, 
obrigando os países que o assinaram a revisar suas 
leis nacionais, de modo a adaptá-las a esse padrão. Em 
1996, o Brasil aprovou a Lei de Propriedade Indus-
trial, Lei nº 9.279/96, assegurando ao titular de direi-
tos de propriedade industrial que terceiros não pro-
duzam, usem, vendam produtos ou prestem serviços 
que violem patentes, marcas, desenhos industriais ou 
segredos empresariais protegidos.

Ao proteger a propriedade intelectual e conferir valor 
ao conhecimento produzido, o Brasil amplia o merca-
do de trabalho de pesquisas científi cas, diminuindo a 
emigração de cientistas brasileiros para outros países e 
estimulando a criação de empregos qualifi cados. Além 
disso, por meio do incentivo a essa prática, novas opor-
tunidades de parcerias nacionais e internacionais são 
criadas, gerando desenvolvimento econômico e tornan-
do a produção industrial brasileira melhor alinhada 
com o progresso científi co e tecnológico. 
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Quando me perguntam de que forma a mídia pode 
contribuir para fomentar o comportamento ético 
nos cidadãos, minha resposta é uma só: tendo, a 
própria mídia, um comportamento rigorosamente 
ético. Não se trata de um jogo de palavras, mas algo 
que levamos muito a sério. Dito de outra forma, 
a lição começa em casa. Sempre. Quando se está 
consciente de que a ética é o pilar que sustenta 
todas as atividades de um grupo de comunicação, 
todo o resto vem em consequência. 

No jornalismo, por exemplo. Somos formados para 
olhar o Brasil e o mundo com os olhos de quem res-
peita os valores éticos, e isso condiciona não somente a 
maneira como cobrimos os assuntos (com a correção, a 
isenção e o pluralismo possíveis), mas a própria escolha 
desses assuntos.  Estamos atentos aos desvios, mas 
também aos bons exemplos. Os primeiros são denun-
ciados, numa ação fi scalizadora que é essencial numa 
democracia; os segundos são realçados e servem de 
inspiração para os cidadãos. Para me restringir à TV 
Globo, em 2008, essa postura nos fez levar ao ar 144 
reportagens sobre empreendedorismo. Ou seja, quase 
dia sim, dia não, algum telejornal da casa mostrou a 
importância da livre iniciativa, os meios para gerar 
riqueza para si e para o país, dentro da formalidade, 
e os entraves que devem ser superados nessa direção. 
Na outra ponta, a mesma TV Globo pôs no ar, tam-
bém em 2008, 132 reportagens sobre pirataria, o que 
signifi ca que o assunto foi tema de nossos telejornais 
com uma frequência igualmente alta. 

O que enfatizo aqui é que, em ambos os casos, não 
se tratou de uma “campanha” previamente pensada 
e posta em pauta: o jornalismo não abraça causas, 
mas cobre fatos. Os dois temas foram cobertos 
com tal assiduidade porque são relevantes “em si”, 
na prática de um jornalismo que esteja fortemente 
ancorado nos valores éticos.

O mesmo acontece com a publicidade, que fi nancia 

as nossas atividades. É o relacionamento ético com  
nossos clientes, com regras claras e transparentes, 
que nos permite prestar a eles um serviço de alta 
relevância, a comunicação com seus clientes.  O que 
nós oferecemos é o acesso a uma audiência farta. Mas 
um relacionamento comercial, ou a falta dele, tem 
infl uência zero, para o bem ou para o mal, no que 
produzimos, seja jornalismo, seja entretenimento. Ser 
consistente com esse princípio, por anos a fi o, e sem 
exceções, é o que põe em marcha o ciclo virtuoso tão 
essencial a nossa atividade: qualidade e independência 
atraem audiência e publicidade, que nos permitem 
produzir com qualidade e independência.

Se apenas agir dentro da ética traz por si só 
benefícios à cidadania, por que nossas empresas 
atuam fortemente apoiando boas iniciativas externas 
e desenvolvendo ações próprias com esse objeti-
vo? Novamente, porque agir assim é também um 
imperativo ético para um grupo de comunicação: 
dispor, por exemplo, de seus espaços publicitários 
não comercializados de forma produtiva para a 
coletiv idade é, acima de tudo, ser socialmente 
responsável. Por esse motivo, e para citar apenas 
uma de nossas muitas ações, em 2008, a TV Globo 
veiculou, gratuitamente, 697 mil inserções publici-
tárias de campanhas sociais próprias ou em parceria 
relativas a educação, saúde, justiça, respeito a leis 
e cidadania. Se pagas, tais inserções equivaleriam 
a um investimento de 488 milhões de reais.  

O que é válido para nosso setor é válido para todos 
os outros, respeitadas as especificidades. Quando 
uma empresa age eticamente, o resultado natural 
não será outro senão positivo para a cidadania. É 
ética gerando ética.    

Dar o exemplo
Daniel Wainstein
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Fundado em 2003, o Instituto Brasileiro 

de Ética Concorrencial é uma Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP. Promove e apóia ações que evitem 

desequilíbrios concorrenciais causados por 

sonegação, informalidade, falsifi cação, con-

trabando, comércio ilegal e outros desvios 

de conduta, de modo a melhorar o ambiente 

de negócios e estimular o crescimento eco-

nômico. É objetivo do ETCO conscientizar 

a sociedade sobre os malefícios sociais de 

práticas não éticas e seus refl exos negati-

vos para o crescimento do país. Adicio-

nalmente, propor e apoiar iniciativas que 

estimulem o comportamento ético na eco-

nomia. Compõem o ETCO seis câmaras 

setoriais, congregando empresas dos seg-

mentos de tecnologia, medicamentos, com-

bustíveis, fumo, cerveja e refrigerante.

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