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Os avanços no 
combate ao 
comércio ilegal

Esta edição apresenta uma série de reportagens que mostram 
o esforço das prefeituras, apoiadas por órgãos estaduais 
e federais e entidades da sociedade civil, como o ETCO, 

no combate ao comércio ilegal. Em São Paulo, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília o trabalho das auto-
ridades avança com a retirada dos ambulantes das ruas. Este é, 
em geral, o primeiro passo para tolher a informalidade. O que 
as prefeituras buscam em seguida é cortar a fonte que abastece 
o comércio ilegal, fechando laboratórios e fábricas de produtos 
falsificados. Também neste aspecto têm obtido sucesso, com-
provando que a ação articulada com a Polícia Militar, a Receita 
Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público é o caminho 
para por fim ao comércio ilegal. Este, entretanto, ainda é um 
objetivo a ser atingido e que demandará mudanças na legislação 
tornando mais pesadas as penalidades impostas aos infratores.

 O ETCO tem procurado apoiar o esforço das prefeituras estimulando 
a assinatura de convênios entre os municípios e o Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria (CNCP), órgão do Ministério da Justiça para 
implantar o projeto “Cidade Livre de Pirataria”, que tem a gerência 
do ETCO. São Paulo, Curitiba e Brasília já firmaram o convênio.  

Em interessante entrevista ao ETCO, o Governador Antonio 
Anastasia, de Minas Gerais, declarou que choque de gestão não 
significa corte de recursos e de funcionários, mas utilização 
eficiente de recursos públicos. Melhorar a qualidade dos gastos 
públicos é também combater a corrupção.

Outro destaque desta edição é a atualização do Índice da Econo-
mia Subterrânea estimado pelo Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), para o ETCO. O estudo 
“Estimação do Tamanho da Economia Subterrânea no Brasil”, 
incorporando dados deste ano, mostra que, entre 2008 e 2010, 
a taxa de participação dos negócios ilegais não saiu do lugar.  O 
índice estacionou em cerca de 18,6% do PIB, o que significa dizer 
que 626,4 bilhões de reais circularão neste ano na economia sem 
recolher impostos, sem seguir as regulações existentes.  

O valor equivale a quase toda a riqueza gerada por dois dos 
três estados mais ricos do país – Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Os dados do estudo do Ibre/FGV reforçam a necessidade de um 
combate organizado e firme ao comércio ilegal em todo o país.

Boa leitura!
André Franco Montoro Filho

Presidente Executivo do ETCO
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Ambulantes tentam 
voltar a ocupar as 
calçadas de onde 
foram banidos e 
prefeituras prometem 
não dar trégua ao 
comércio ilegal
Por Sandra Balbi

Capa

A
s luzes e os enfeites na-
talinos que vestem as 
vitrines e as ruas das 
cidades no fim de cada 
ano atraem não só os 

consumidores, mas também os am-
bulantes que vendem toda sorte de 
produtos falsificados. Eles tentam 
tirar um naco desse movimento de 
Natal, mesmo nas cidades que nos 
últimos anos travaram um combate 
persistente contra o comércio ilegal, 
retirando esses mercadores da re-
gião central, apreendendo seus pro-
dutos, lacrando depósitos e labora-
tórios de gravação de mídia. Como 
erva daninha, a pirataria ressurge e 
tenta retomar espaço nas vendas de 
Natal. “No fim de ano, observa-se 
um aumento da informalidade nas 
grandes cidades”, diz Fernando de 
Holanda Barbosa Filho, pesquisa-
dor do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e responsável pela 
pesquisa Estimação do Tamanho da 
Economia Subterrânea no Brasil, 
feita para o ETCO e que foi tema da 
capa de nossa edição de setembro.

Segundo o Fórum Nacional de 
Combate à Pirataria, o Brasil perde 
40 bilhões de reais em impostos por 
ano devido ao comércio ilegal e ao 
contrabando. Além disso, 2 milhões 

de empregos formais deixam de ser 
criados por conta desse problema. “O 
comércio ilegal prejudica a economia, 
pois afasta os bons investimentos, e a 
sociedade vive um clima de vale-tudo 
que favorece o aumento de furtos 
nas regiões atingidas”, observa André 
Montoro, presidente do ETCO. 

A prefeitura de São Paulo, assim 
como a de Curitiba e de Brasília, já 
assinaram convênio com o Conse-
lho Nacional de Combate à Pira-
taria (CNCP), órgão do Ministério 
da Justiça, para implantar o projeto 
Cidade Livre de Pirataria, que tem 
a gerência do ETCO. Mais três pre-
feituras estudam sua adesão ao pro-
jeto: Belo Horizonte, Rio de Janeiro 
e Recife. Elas foram escolhidas pelo 
CNCP e contatadas pelo ETCO 
porque já desenvolvem um trabalho 
relevante de combate à pirataria.

Em São Paulo, a prefeitura criou 
em 2007 um Gabinete de Gestão 
Integrada para combater o comér-
cio ilegal que tomava conta de im-
portantes vias como a Avenida Pau-
lista e suas imediações e regiões de 
grande movimento comercial, como 
as Ruas 25 de Março e Santa Ifigê-
nia, no centro, e o Largo Treze de 
Maio, em Santo Amaro. O gabine-
te, coordenado pelo secretário de 
Segurança Urbana, Edsom Ortega, 
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Destruição de CDs e DVDs falsificados apreendidos em São Paulo graças à articulação dos órgãos que combatem o comércio ilegal

Divulgação

conta com a participação da Secre-
taria de Controle Urbano, de órgãos 
estaduais, federais e representantes 
da sociedade civil.  

Nos últimos anos, graças à atuação 
desse gabinete, a prefeitura conse-
guiu banir os ambulantes da região 
da Avenida Paulista, da 25 de Março, 
do Largo Treze de Maio, desarticu-
lou a Feira da Madrugada, no Brás, e 
fechou dois shopping centers na Ave-
nida Paulista que vendiam produtos 
pirateados e contrabandeados. “A ex-
periência de São Paulo ao inibir o co-
mércio ilegal mostrou que o combate 
à pirataria também contribui para 
reduzir a criminalidade”, diz Edsom 
Ortega. A Operação Delegada, resul-
tado de um convênio com a Polícia 
Militar, reduziu em 80% os furtos nas 
Ruas 25 de Março e Santa Ifigênia, 
no centro da cidade. Numa parceria 
bastante criativa, a PM cedeu parte 
do período de folga dos policiais para 
patrulhar os pontos de atuação dos 
ambulantes. Todo policial militar tra-
balha 12 horas por dia e tem 24 horas 
de folga. Desse período de descanso, 

microempreendedores e aderindo ao 
Super Simples. A ideia é transferi-los 
para shoppings populares constru-
ídos pela iniciativa privada. O pri-
meiro deles foi inaugurado no fim 
de outubro, na Rua Amador Bueno, 
em Santo Amaro, e está recebendo os 
ambulantes que trabalhavam no Lar-
go Treze de Maio. Esses comerciantes 
pagam 60 reais mensais ao Fisco, po-
dem vender sem nota fiscal, mas são 
obrigados a expor a nota fiscal de seu 
fornecedor. “Estamos desburocrati-
zando a legalização do trabalho dos 
ambulantes”, diz Orlando Almeida, 
secretário de Controle Urbano. Em 
sua opinião, esse é o caminho para 
combater o comércio ilegal: estimular 
empresários a transformar galpões 
hoje abandonados em shoppings alu-
gando espaço para os ambulantes re-
tirados das calçadas da cidade.

Já há estudos para criar um cen-
tro de compras no Brás, onde fun-
cionava a Feira da Madrugada, com 
comerciantes legalizados pelo Super 
Simples e que trabalham com produ-
tos lícitos, conta o secretário Ortega.  

O gabinete de gestão integrada 
atua em três vertentes, segundo Or-
tega: a prevenção, com o estímulo à 
criação de centros de compras lega-
lizados, e o alerta à população, que 
mostra que a pirataria é um dos bra-
ços do crime organizado. A segunda 
vertente é discutir o aprimoramento 
da lei e de sua interpretação pelo 
Judiciário. A terceira e mais impor-
tante é a articulação dos órgãos que 
combatem o comércio ilegal: Polícia 
Civil, Polícia Militar, Receita Fede-
ral e entidades da sociedade civil. 
Essa articulação resultou na inte-
gração das câmeras de vigilância da 
Guarda Civil, da Polícia Militar, da 
CET (Companhia de Engenharia de 
Tráfego) e do SP Trans que monito-
ram as ruas da cidade e permitem 
localizar os ambulantes que insis-

eles cederam à prefeitura oito horas 
para atuar no combate ao comércio 
ilegal. Com isso, o policiamento au-
mentou naqueles locais e a crimina-
lidade diminuiu. “O ambulante cria 
oportunidade para ‘olheiros’ ligados 
ao crime organizado se infiltrarem 
entre os consumidores e roubar pes-
soas, carros e casas”, diz Ortega.

Além de coibir a presença dos am-
bulantes nas ruas, a Prefeitura de São 
Paulo oferece-lhes a oportunidade de 
legalizar seu trabalho atuando como 

tem em ocupar as calçadas e retirá-
los rapidamente. 

A integração dessas forças foi fun-
damental no trabalho de combate 
à pirataria, já que a prefeitura não 
tem poder de polícia. Ela apreende 
as mercadorias, mas não pode pren-
der o vendedor. No dia seguinte, ele 
volta às ruas reabastecido. “Era o 
que acontecia com o Stand Center 
e o Promocenter, dois shoppings da 
Avenida Paulista que foram fecha-
dos inúmeras vezes pela Receita Fe-
deral e pela Polícia Federal e na se-
mana seguinte eram reabertos com 
liminares obtidas na Justiça”, conta 
o Secretário Orlando Almeida. 

Eles finalmente foram interdita-
dos em 2008, após uma operação 

que envolveu o Contru, a Subpre-
feitura da Sé, a Polícia Militar, a 
Polícia Civil, a Guarda Civil Me-
tropolitana, a Secretaria Estadual 
da Fazenda e a Receita Federal. 
“Essa força-tarefa verificou alvarás, 
notas fiscais, a legalidade das mer-
cadorias e a segurança do edifício”, 
conta o Secretário Orlando Almei-
da. O Contru encontrou uma série 
de irregularidades que colocava em 
risco os consumidores, como saídas 
obstruídas, salas com papéis e tíner 
misturados, o que facilitava a pro-
pagação de incêndio. “Os dois shop-
pings foram interditados por motivo 
de segurança. Nenhum juiz conce-
deu liminar, e os comerciantes que 
não podiam aparecer diante da PF e 

da Receita Federal se transferiram 
para outros locais”, diz Almeida.  

O mesmo resultado, entretanto, 
não foi obtido na tentativa de inter-
dição da Galeria Pagé, na Rua 25 de 
Março, no ano passado. “Fizemos 
um trabalho articulado com a Pro-
motoria de Habitação e Urbanismo 
do Ministério Público, que pediu ao 
Contru uma vistoria do local. Foram 
apreendidos quatro caminhões com 
mercadorias ilícitas pela Secretaria 
Estadual da Fazenda, e a galeria foi 
interditada pelo Contru por falta de 
segurança. No entanto, um juiz que 
cuida da partilha dos bens dos her-
deiros do prédio concedeu liminar 
aos proprietários, e a Galeria Pagé 
funciona até hoje”, diz Almeida.

Capa

O Brasil perde 40 
bilhões de reais 

em impostos por 
ano devido ao 

comércio ilegal e 
ao contrabando, 
segundo o Fórum 

Nacional de Combate 
à Pirataria

Edsom Ortega, Secretário de Segurança Urbana: “Combate reduz a criminalidade” 

Divulgação Etco
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Para conter a pirataria, prefeituras interditam fábricas de produtos falsificados

É preciso secar a fonte do  
comércio ilegal

Algumas cidades, como o Rio 
de Janeiro, já começam a 
atuar no combate aos inter-

mediários e aos produtores de itens 
piratas na tentativa de secar a fonte 
que abastece o comércio ilegal. O 
Rio é a única cidade que tem uma 
delegacia especializada no combate 
à pirataria, criada em 2003. “Além 
das apreensões diárias nos came-
lódromos, neste ano demos prio-
ridade ao trabalho de identificar 
os fabricantes e apreender equipa-
mentos e mercadorias usados para 
falsificar produtos”, diz Valéria de 

Aragão, titular da Delegacia de Re-
pressão aos Crimes de Propriedade 
Imaterial (DRCPIM). Nos últimos 
três meses, a DRCPIM identificou 
três grandes laboratórios de mídias 
pirateadas e uma fábrica de roupas 
em Petrópolis que falsificava grifes 
famosas (leia box). 

Mas como uma andorinha só não 
faz verão, em 2006 foi criado o Grupo 
Regional Rio de Janeiro de Combate 
à Pirataria, coordenado pelo Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL) do sistema Fir-
jan, com o objetivo de somar os es-
forços e iniciativas isoladas de várias 

entidades e órgãos públicos que bus-
cavam conter a venda de produtos 
falsificados e potencializar as ações 
individuais de cada entidade. “Es-
tabelecemos três áreas de atuação: 
repressão, educação e marketing e 
legislação”, diz Patrícia Gonçalves, 
superintendente do IEL.

Durante os seus quatro anos de 
existência, o Grupo Regional capa-
citou mais de mil agentes públicos 
(policiais militares, guarda munici-
pal, Receita Federal, Polícia Rodo-
viária Federal e fiscais da prefeitu-
ra) para que saibam distinguir um 

Equipamentos para falsificação de mídias apreendidos pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Propriedade Imaterial

 

Para Edson Vismona, presi-
dente do Fórum Nacional de 

Combate à Pirataria (FNCP), a 
rapidez com que os ambulantes 
e as lojas que vendem produtos 
pirateados são reabastecidos 
“é prova de que por trás desses 
distribuidores há sofisticadas 
organizações criminosas com 
logística de multinacional”. 

Segundo Vismona, parte das 
mercadorias vem pelo porto de 
Iquique, no Chile, atravessa os 
Andes, entra na Bolívia e no Pa-
raguai e de lá vem para o Brasil, 
via Foz do Iguaçu e Pedro Juan 
Caballero. “A solução é dar prio-
ridade ao trabalho aduaneiro”, 
afirma Vismona. Atualmente, 
diz ele, existem 596 fiscais para 
37 pontos de fronteira seca. “É 

muito pouco, fica difícil cobrar 
resultados.” Em sua opinião, a 
medida mais urgente no combate à 
pirataria é aumentar o contingente 
e os recursos materiais para o 
trabalho nas fronteiras. “A Receita 
Federal tem de estabelecer priori-
dades: fiscalizar o contrabando e 
o descaminho também aumenta 
a arrecadação”, destaca. 

Vismona diz que o Brasil tem 
14 portos e 137 aeroportos por 
onde podem entrar mercadorias 
contrabandeadas para alimentar 
o comércio ilegal. “O Porto de 
Santos recebe por dia 1.000 
contêineres e tem capacidade de 
fiscalizar 1% deles.” Para controlar 
esse trânsito de mercadorias, ele 
diz que os portos e os aeroportos 
precisariam ter mais scanners. 

Hoje, os contrabandistas 
fazem subfaturamento e 
falsa classificação fiscal 
das mercadorias que 
exportam para o Brasil. 
“Se ninguém sabe o que 
realmente tem dentro do 
contêiner, o exportador 
declara uma coisa e envia 
outra mercadoria. Em 
alguns casos, já foram 
encontradas armas, dro-
gas e munição no meio 
da carga de mercadorias 
legais”, diz ele. 

OrgaNizações CrimiNOsas

Para o secretário, “o grande pro-
blema é a frouxidão da lei. Preci-
samos ter penalidades mais fortes 
para quem fabrica produtos pira-
tas, quem estoca e quem vende”. O 
grande desafio, segundo ele, é como 
punir de forma exemplar para não 
prender de manhã e soltar à noite.   

Por enquanto, as ações têm se 
concentrado na parte mais visível 
desse iceberg – os camelôs que 
distribuem os produtos ilegais. De 
janeiro a setembro, a Guarda Civil 
Metropolitana apreendeu cerca de 
900 mil produtos irregulares.

Graças à ação da prefeitura, os 
camelôs foram banidos da região 
central, mas passaram a agir nos 
bairros da cidade e em alguns pon-
tos de ônibus. “Estamos ampliando 
o trabalho com as subprefeituras 
para atuar em bairros como a Lapa, 
onde as calçadas foram invadidas 
pelos ambulantes”, afirma Ortega. 
Com a chegada das vendas de Na-
tal, a fiscalização deve aumentar 
para coibir o comércio ilegal. 

Guarda Civil Metropolitana de São 
Paulo recolhe mercadorias apreendidas 

Edson Vismona, presidente 
do Fórum Nacional de 
Combate à Pirataria: 
prioridade ao trabalho 
aduaneiro e aumento do 
contingente nas fronteiras

Fotos: Divulgação

Divulgação Etco
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No Rio de Janeiro, o foco da 
Delegacia de Repressão aos 

Crimes de Propriedade Imaterial 
(DRCPIM) é o produtor de merca-
dorias falsificadas. “A estratégia é 
atacar não só a ponta do varejo, mas 
fazer um trabalho de inteligência 
de longo prazo para identificar os 
fabricantes dos produtos piratas”, 
diz a Delegada Valéria de Aragão. 
Recentemente, a delegacia fechou 
uma fábrica de roupas falsificadas 
na Rua Teresa, uma via de grande 
movimento com lojas de marca 
própria, no município de Petró-
polis. Os infratores ocupavam três 
andares de um prédio: no térreo 
ficava a loja, no primeiro piso o 
depósito e no segundo a fábrica 
com dez costureiras.

Ali foram recolhidos milhares 
de artigos de vestuário falsifica-
dos, como camisas, camisetas, 
bermudas, shorts, tênis, calças 
jeans, todos ostentando marcas 
famosas reproduzidas ilicitamente. 
“As falsificações eram sofistica-
das, e poderiam enganar o con-
sumidor desavisado”, acrescenta 
a delegada.  Além das roupas já 
prontas para serem comercia-
lizadas, até mesmo embaladas 
em plástico transparente com a 

marca famosa, foram apreendidos 
milhares de botões com as marcas 
falsificadas, recortes de tecido e 
etiquetas de papel e de plástico.

A delegacia também fechou um 
laboratório de mídias falsificadas na 
Praça Tiradentes (localizada no centro 
do Rio, próximo ao camelódromo da 
Uruguaiana).  Nesse laboratório, que 
funcionava em duas salas comerciais 
de um prédio, foram apreendidos 
quatro CPUs, dois notebooks, 185 
gravadores de CDs e DVDs, 31 im-
pressoras, 6.050 encartes para CDs 
e DVDs, 6.000 mídias falsificadas 
e prontas para serem distribuídas, 
além de teclados, mouses e cabos 
para equipamentos.  Cinco pessoas 
foram presas em flagrante, em plena 
atividade de falsificação. 

Outro laboratór io de mídias 
falsificadas que funcionava em 
uma residência no município de 
Itaboraí foi fechado. Ali foram 
apreendidos 36 gravadores de CDs 
e DVDs; sete impressoras; duas 
CPUs; 600 encartes para CDs e 
DVDs; 3.300 mídias falsificadas e 
já prontas para serem distribuídas, 
além de teclados e mouses.

Em todos os casos, os respon-
sáveis foram detidos. A pena por 
falsificação de marcas e violação 

de propriedade industrial é de 
um ano. Já a violação de direito 
autoral com a produção de CDs 
e DVDs piratas é punida com 
até quatro anos de prisão. “Mas 
dificilmente eles continuam pre-
sos. O juiz solta os infratores, 
pois a lei oferece a possibilidade 
de responderem ao processo em 
liberdade e de cumprir uma 
pena alternativa”, diz a delegada 
Valéria de Aragão.

Mas só o trabalho de repressão 
é insuficiente para conter o co-
mércio ilegal numa cidade com 
tantos problemas com o crime 
organizado como o Rio. Neste 
sentido, a prefeitura lançou no 
ano passado o projeto piloto 
“Empresa bacana”. Foi escolhida 
a comunidade da Cidade de Deus, 
onde vivem 40 mil pessoas e 
existem 3 mil empreendimentos, 
dos quais 90% são informais. O 
projeto desenvolvido em parceria 
com o Sebrae visa formalizar os 
micro e pequenos empresários 
locais, dar-lhes cursos de capa-
citação profissional e gerencial, 
est imular a contratação de 
f inanciamento nas linhas de 
microcrédito e buscar parceria 
junto a grandes empresas.

DelegaCia FeCha FáBriCa De rOuPas 

produto original de uma cópia pira-
ta. Também municiaram os agentes 
com informações sobre a legislação 
que dá base para a apreensão de 
produtos falsificados.

Na área educacional, foram reali-
zadas feiras em escolas públicas para 
mais de mil alunos com produtos le-
gais e piratas, para que os estudantes 
também aprendessem a identificar o 
falso do verdadeiro. “Tínhamos uma 
pesquisa que mostrava por que os jo-
vens consomem produtos piratas, e 
a razão é o preço”, diz Patrícia. Era 
preciso romper esse hábito e mostrar 
aos jovens os prejuízos que a pirata-
ria causa ao consumidor e ao país. 

Neste sentido, um dos projetos edu-
cacionais do IEL mobilizou 16 mil 
estudantes de escolas públicas do 
Estado inteiro durante mais de três 
meses em que a questão do comér-
cio ilegal foi exaustivamente estuda-
da. “O trabalho teve enorme recep-
tividade, no final os próprios alunos 
identificaram e apontaram a exis-
tência de pirataria no setor elétrico 
(disjuntores e interruptores falsos) e 
na construção civil (cimento falsifi-
cado), coisas que eu desconhecia”, 
conta Patrícia.

A aliança com outros órgãos da 
administração pública ajuda a re-
forçar e manter vivo o combate à 

pirataria entre os jovens. A Receita 
Federal desenvolve nas escolas um 
trabalho de educação fiscal e uma 
parte da sua cartilha distribuída aos 
estudantes trata do comércio ilegal.

Em 2008, o grupo participou do 
projeto Ação Global, desenvolvido 
pela Rede Globo e pelo Sesi, com um 
estande no qual expôs de brinquedos 
a cerveja falsificados, para alertar a 
população sobre o risco de consu-
mir tais produtos e ensinando como 
identificar as falsificações.

Mas para Patrícia, o grande avan-
ço foi colocar todas as entidades e 
os órgãos públicos envolvidos com a 
questão para conversar e desenvol-
ver um trabalho de inteligência com 
troca de informações e de recursos 
materiais. O grupo de trabalho cria-
do para esse fim é composto por re-
presentantes da Guarda Municipal, 
da DRCPIM, da Polícia Rodoviária 
Federal e da Polícia Federal.

Neste ano, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Direito e Cri-
minologia (IBDC) e com a Business 
Software Aliance (BSA) foi realizada 
a III Conferência Internacional de 
Combate à Pirataria e Proteção da 
Propriedade Intelectual. Na ocasião, 
organizações governamentais e não 
governamentais debateram as ações 
que vêm sendo desenvolvidas e leva-
ram sugestões de ações futuras, com 
o objetivo de aperfeiçoar a legislação 
e os mecanismos de prevenção e re-
pressão à pirataria e contrafação.  

O passo mais recente do grupo 
foi sua articulação com o CNCP, 
o ETCO e a Prefeitura do Rio (por 
meio da Secretaria Especial de Or-
dem Pública), para a assinatura do 
convênio Cidade Livre de Pirataria, 
cujo objetivo é a municipalização do 
combate ao comércio ilegal, incenti-
vando as prefeituras para a criação 
de mecanismos locais de prevenção 
e repressão a esse crime.Equipamentos apreendidos em residência em Itaboraí eram usados para falsificar mídias

Material usado para falsificar marcas de roupas apreendido em fábrica ilegal em Petrópolis

Fotos: Divulgação
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Belo Horizonte livra as ruas dos ambulantes, mas eles continuam 
vendendo produtos piratas nos shoppings populares 

É preciso somar forças  
e ter metas

Durante décadas a população 
de Belo Horizonte conviveu 
com o número crescente de 

camelôs que pouco a pouco toma-
ram conta das principais ruas do 
centro da cidade. A concorrência 
que faziam às lojas ali estabelecidas 
levou muitas a fecharem as portas, 
conta Fernando Cabral, Secretário 
de Administração Regional Muni-
cipal Centro Sul. “Em 2003, havia 
mais de mil lojas fechadas na re-
gião”, diz ele. Nas datas comemora-
tivas, como Dia das Mães e Natal, 
as estatísticas das vendas revelavam 
um comércio de lojas de rua agoni-
zante: 70% das vendas ocorriam nos 
shopping centers e 30% nas lojas do 
centro da cidade. 

Com o comércio ambulante au-
mentou a criminalidade na região. 
“Ninguém podia usar celular, as mu-
lheres andavam agarradas às bolsas, 
pois o risco de roubo era grande”, 
acrescenta Cabral. Belo Horizonte 
tinha na época mais de 5 mil am-
bulantes, segundo estimativa de Ca-
bral, e quase a metade se concentra-
va na região central e em torno da 
rodoviária. A maioria ganhava a vida 
vendendo produtos falsificados.

O secretário conta que assumiu 
em 2002 “com a determinação da 
prefeitura de arrumar a cidade”. No 
ano seguinte, iniciou a transferência 
de 2.371 camelôs cadastrados entre 
1998 e 2002 da área central para 
os shoppings populares Oiapoque, 

Tupinambás, Xavantes, Caetés, To-
cantins e Barro Preto. Além dos seis 
shoppings, que são administrados 
pela iniciativa privada, a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte é responsável 
pela administração de uma parte do 
Caetés e também de outra parte do 
Tocantins. “Hoje BH é a única gran-
de cidade do país sem camelôs nas 
calçadas”, comemora Cabral.

O resultado desse trabalho refle-

tiu-se no incremento do comércio 
legal no centro da cidade. Segundo 
Cabral, hoje há no máximo 30 imó-
veis comerciais fechados na região 
central e isso “por ganância do pro-
prietário”. Por uma loja na Galeria 
do Ouvidor, por exemplo, pede-se 1 
milhão de reais de luvas.

O perfil das vendas nas ocasiões 
festivas também mudou com a re-
tirada dos ambulantes: hoje 30% 

das vendas ocorrem nos shopping 
centers e 70% nas lojas de ruas do 
centro. Só o Magazine Luiza abriu 
cinco lojas na região, antes degra-
dada, do centro de Belo Horizonte. 
Empresas de call center e faculda-
des particulares também se insta-
laram na região. “Com a retirada 
dos camelôs foram gerados 70 mil 
empregos”, afirma Cabral. 

Se do ponto de vista urbanístico 
e comercial a ação da prefeitura 
colheu resultados positivos, o mes-
mo não se pode dizer do comércio 
ilegal. Depois de transferidos para 
um box dos shoppings populares, os 
que vendiam produtos piratas nas 
ruas continuaram fazendo o mes-
mo no novo endereço. Na tentativa 
de conter tal prática, o Ministério 
Público Estadual teve, há três anos, 
a iniciativa de formar um grupo de 
combate à pirataria que reúne re-
presentantes da Polícia Civil, da Po-

lícia Militar, da Polícia Federal, da 
Polícia Rodoviária Federal, das Re-
ceitas Estadual e Federal, do Cor-
po de Bombeiros e da Prefeitura de 
BH. “O grupo se reúne uma vez por 
mês para traçar estratégias de ação. 
Ele atua nos shoppings populares, 
laboratórios e depósitos de mídia 
pirateada”, diz a promotora de Justi-
ça Cássia Gontijo. O foco do grupo 
é pegar os grandes fornecedores de 
mercadorias ilegais.

Em agosto o grupo fechou um 
depósito de mercadorias trazidas 
ilegalmente da China, que ocupa-
va três andares de um edifício no 
centro da cidade. “O prédio foi in-
terditado pelo Corpo de Bombeiros, 
a Receita Federal instaurou expe-
diente e encaminhou para o Minis-
tério Público abrir uma ação penal 
e as mercadorias apreendidas foram 
para um depósito da Receita Fede-
ral”, conta a promotora. Segundo 
ela, antes da formação do grupo de 
combate ao comércio ilegal cada ór-
gão agia dentro do seu planejamen-
to e as ações eram pulverizadas. 

“Agora, com o grupo, temos um foco 
– a pirataria, o contrabando e o des-
caminho e podemos tornar viável 
mais ações”, diz Cássia.   

Na opinião da promotora, falta 
agora reforçar o trabalho educati-
vo, tanto dos que foram transferi-
dos para os shoppings populares 
como dos consumidores. Nos úl-
timos anos esse trabalho está sen-
do feito pelas Receitas Estadual e 
Federal, o SEBRAE e o SESI, que 
vão aos shoppings populares para 
esclarecer como abrir uma empresa e 
explicar o Simples. Com isso, muitas 
empresas que estavam na informali-
dade foram legalizadas, mas algumas 
ainda vendem produtos falsos. “O 
trabalho educativo foi muito peque-
no”, acrescenta a promotora. Por isso 
o grupo entrou em contato com o 
programa Cidade Livre de Pirataria, 
do Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria (CNCP), que é gerencia-
do pelo ETCO e, segundo Cássia, a 
Prefeitura de Belo Horizonte poderá 
assinar o convênio a exemplo do que 
já fizeram outras cidades.

Shopping popular em Belo Horizonte 
onde foram instalados os vendedores 
ambulantes retirados das ruas do 
centro da cidade. Muitos continuam a 
vender ali produtos falsificados

Fernando Cabral, Secretário de Administração Regional Municipal Centro Sul

Fotos: Divulgação
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Combate ao comércio ilegal tem como objetivo o 
fechamento de fábricas de mercadorias falsificadas

Curitiba aperta 
o cerco

José Luiz Filipetto, diretor do 
Departamento de Fiscalização 
da Secretaria de Urbanismo 

da prefeitura de Curitiba, costuma 
dizer que “enxuga gelo” no combate 
ao comércio ilegal concentrado na 
apreensão das mercadorias vendidas 
pelos camelôs. “Nossa capacidade de 
apreensão é muito menor do que a 
de produção dessas quadrilhas”, diz 
ele. A prefeitura de Curitiba assi-
nou no ano passado convênio com 
o Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria (CNCP) e com o Ministé-
rio da Justiça para implantar o pro-
jeto “Cidade Livre de Pirataria”, que 
é gerenciado pelo ETCO. 

O objetivo, agora, é fechar as fábri-
cas de mercadorias falsificadas. Para 
tornar isso possível, foi realizado em 

outubro um seminário de capacita-
ção para cerca de 200 servidores pú-
blicos com fiscais da Receita Federal, 
Polícia Federal, Polícia Civil, Secre-
taria de Abastecimento, Secretaria 
de Urbanismo e Secretaria do Meio 
Ambiente. O objetivo era ensinar os 
participantes a distinguir um produ-
to pirata de um original. “A ideia é 
que seja um trabalho de inteligência 
envolvendo a Polícia Civil, a Polícia 
Militar e o Ministério Público, pois 
estamos lidando com o crime orga-
nizado”, diz o Promotor de Justiça da 
Promotoria do Consumidor de Curi-
tiba, Maximiliano Deliberador.

Ele destacou a importância do se-
minário, que mostrou o tamanho do 
problema e a importância de ter uma 
ação integrada. Nesse sentido foi 
criado um grupo de trabalho com re-
presentantes da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Receita Federal, Vigilância 
Sanitária do município e do estado 
e o Ministério Público. Esse grupo 
vai organizar as ações de repressão à 
pirataria. “O objetivo é reduzir esse 
crime, identificando e monitorando 
as quadrilhas para que elas não vol-
tem a infringir a lei”, diz o promotor. 

A Polícia Civil de Curitiba já co-
meçou a atuar. “Em outubro fecha-
ram duas fábricas de CDs piratas 
com capacidade de gravação de 600 
unidades por dia”, disse Filipetto. 
A prefeitura só pode agir na área 
pública, mas com a união de esfor-
ços com a Receita Federal e Polícia 

O Departamento de 
Fiscalização da Secretaria 
de Urbanismo da Prefeitura 
de Curitiba põe seus fiscais 
nas ruas e monitora a 
distância as tentativas de 
venda de produtos ilegais. 
Acima, material falsificado 
apreendido pelas autoridades

O objetivo é reduzir 
o comércio ilegal, 

identificando e 
monitorando as 

quadrilhas para que 
elas não voltem a 
infringir a lei. Para 

isso é fundamental a 
ação coordenada das 

autoridades

 

De janeiro a agosto deste ano 
a Delegacia Especializada no 

Combate à Pirataria de Pernambuco 
apreendeu 1.181.393 produtos que 
eram vendidos ilegalmente nas 
ruas, a maioria deles pirateados. 
A delegacia existe desde 2006 e, 
segundo o delegado Tiago Cardoso 
da Silva, o objetivo é localizar 
fabricantes e distribuidores de 
produtos falsificados, além de 
coibir a venda nas ruas. 

Em um ano, a delegacia fe-
chou mais de 44 laboratórios 
que pirateavam DVDs e em 
outubro loca l i zou e fechou 
uma fábrica de cosméticos que 
falsificava marcas de renome. 
Em março, apreendeu mais de 
600 mil carteiras de cigarros 
contrabandeadas do Paraguai.

Nem a tradicional feira de 

Caruaru escapa à ação dos distri-
buidores de produtos falsificados. 
A feira surgiu há mais de 200 anos 
e sua origem se confunde com a 
da cidade. O local era ponto de 
parada para vaqueiros que traziam 
o gado do Sertão para o Litoral e 
de mascates que faziam o sentido 
inverso. A feira acontece aos sába-
dos e o seu lema é “aqui se vende 
de tudo”. Realmente, até produtos 
piratas, embora em pequena escala, 
segundo o delegado Silva. “Uma 
vez por mês a delegacia dá uma 
batida na feira, em geral encon-
tramos algumas roupas de marca 
e óculos falsificados”, conta ele.

O problema é o que fazer com 
o material apreendido. Neste ano 
foram destruídos 500 mil CDs e 
DVDs apreendidos em 2009. “Ven-
demos como sucata e apuramos 

2.734 reais que foram doados à 
Secretaria de Direitos Humanos 
e Segurança Cidadã do Recife”, 
conta o delegado. Amparo Araú-
jo, que comanda a Secretaria, 
diz que “essa é uma forma boa 
de dar destinação aos produtos 
apreendidos”. Segundo a secre-
tária, os recursos são destinados 
ao Programa de Prevenção à 
Violência contra o Idoso. 

Parte dos CDs apreendidos foi 
usada na produção de grandes 
bonecos que enfeitam as ruas de 
Olinda no Carnaval ou na mon-
tagem da árvore de Natal em um 
quartel da PM. Os CDs e DVDs 
virgens “são usados para copiar 
vídeos educativos que distribuímos 
nas escolas”, diz Andressa de Vas-
concelos Porfírio, coordenadora 
de projetos da Secretaria.

a CriativiDaDe é a marCa NO reCiFe

Produtos apreendidos pela Delegacia Especializada e bonecos do Carnaval de Olinda feitos com CDs falsificados

Fotos: Divulgação
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O combate ao comércio ilegal no 
Distrito Federal ainda patina 

no mar de burocracia que cerca 
a Capital Federal. Em Brasília, 
funciona há muitos anos a Feira 
dos Importados, que segundo Ana 
Lúcia de Moraes Gomes, secretária 
executiva do CNCP, concentra 
80% da pirataria do Distrito 
Federal. O negócio expandiu ao 
longo dos anos e hoje há 2 mil 
barracas em funcionamento em 
um espaço cercado por grades, o 
que dificulta ações de fiscalização 
com segurança. 

Até o ano passado a feira fazia 
parte do Ceasa e era controlada 
pela Secretaria de Abastecimento 
e Agricultura, mas em 2009 a 
Governo do Distrito Federal (GDF) 
privatizou a feira, licitando cada 
barraca. Resultado: “O GDF não 
pode mais gerir nem controlar 
a feira”, diz Ana Lúcia. As Po-
lícias Civil e Militar é que têm 
competência para atuar no local, 
o que é feito esporadicamente. 
“As operações de repressão são 
muito arriscadas por causa da 
grande quantidade de pessoas que 
circulam no local”, acrescenta a 
secretária executiva do CNCP. 

O GDF não cogita fechar a 
Feira dos Importados, pois isso 
significaria desemprego, segundo 
Ana Lúcia. A alternativa é legalizar 
a atividade dos comerciantes que 
ali trabalham, estimulando-os a 
se tornarem microempresários e a 
distribuir só produtos legalizados. 

No dia 26 de agosto, o presidente 
do Conselho Nacional de Comba-
te à Pirataria e Delitos Contra a 
Propriedade Intelectual (CNCP), 
Rafael Favetti, e o governador do 
Distrito Federal, Rogério Rosso, 
assinaram um acordo de coopera-
ção e ação conjunta de combate 
à pirataria. “O convênio assinado 
com o CNCP para implantar o 
projeto Cidade Livre de Pirataria 
vai ajudar a transformar a Feira 
dos Importados em Feira Legal. 
São dois projetos que correm pa-
ralelamente”, observa Ana Lúcia. 
Isso exigirá a atuação coordenada 
dos diversos órgãos envolvidos no 
combate ao comércio ilegal. 

Em 2007, foi criado um cole-
giado de órgãos do Governo do 
Distrito Federal para compor a 
Força-Tarefa de Combate à Pi-
rataria. Cada um em sua esfera 
de competência trabalha para se 

chegar a esse objetivo. A Polícia 
Militar, por exemplo, compõe a 
Força para garantir a integridade 
física dos agentes e da população. 
Já à Secretaria da Ordem Pública e 
Social (Seops), cabe a organização, 
o planejamento e a convocação dos 
agentes necessários para se realizar 
a ação. O objetivo da Força-Tarefa é 
desenvolver ações de fiscalização e 
repressão ao comércio de produtos 
falsificados e adulterados e que 
burlam as normas relativas aos 
direitos autorais e industriais no 
âmbito do Distrito Federal.

Desde julho de 2010, o Seops é 
a coordenadora-geral desta Força-
Tarefa. Com o convênio com o 
CNCP serão acrescidos a ela a 
Receita Federal, a Polícia Federal 
e entidades do setor privado como 
o ETCO, a Associação Brasileira 
das Empresas de Software (Abes) 
e o Grupo de Proteção à Marca 

(BPG). “O Governo do Distrito 
Federal vai convidar também 
a associação dos vendedores 
da Feira dos Importados para 
participar da Força-Tarefa”, diz 
Ana Lúcia.  

Após a assinatura do Convê-
nio com o CNCP foi realizado 
o 1º Seminário de Capacitação 
para o Combate à Pirataria, um 
programa de treinamento para 
instrução de 300 agentes públicos 
da Força-Tarefa do governo do 
Distrito Federal. Participaram 
também do treinamento ser-
vidores das polícias Federal e 
Rodoviária Federal, da Receita 
Federal e das agências Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e Nacional de Cinema (Ancine), 
como forma de estímulo à ação 
coordenada entre agências pú-
blicas no combate ao comércio 
ilegal na capital do país.

Brasília, O 
PrimeirO 
PassO

DVD,S	 142.903	 158.284

CD,S	 25.219	 28.760

CARTEIRAS DE CIGARROS	 7.529	 4.856

FRUTAS	 4.705	 4.623

ARTESANATOS	 3.864	 4.023

BEBIDAS	 2.484	 3.621

PERFUMES	 1.875	 1.256

ARTIGOS DE COURO	 1.398	 762

CONFECÇÕES ARTESANAIS	 1.340	 995

ÓCULOS	 595	 246

Quantidade dos principais produtos apreendidos em Curitiba

2009	 2010	(set)

mãO Firme CONtra O COmérCiO ilegal

FONtE: DEPARtAMENtO DE FISCAlIzAçãO DA SECREtARIA DE URBANISMO DA PREFEItURA DE CURItIBA

Federal é possível atacar o início da 
cadeia de produção, segundo ele.

Outra frente de ação da Prefeitura 
de Curitiba é o descaminho. Segun-
do Filipetto, o objetivo é reduzir ainda 
mais o descaminho no próximo ano. 
“Temos discutido com o Sindicato dos 
Vendedores Ambulantes do Paraná 
para persuadi-los a não trabalhar com 
marcas falsas.” O trabalho de con-
vencimento dos ambulantes incluiu 
uma palestra ministrada pela Recei-
ta Federal. Resultado: os vendedores 
forneceram à Receita a origem dos 
produtos que comercializam. “Eles 
são fabricados no interior do Paraná 
e de São Paulo”, conta Filipetto.

No próximo ano, estarão na mira 
os shoppings populares onde se ven-
dem produtos falsificados. A secre-
taria de Urbanismo não tem poder 
para fiscalizar esses centros de con-
sumo, mas a aliança com a Receita 
Federal tornará possível intervir 
também nesses shoppings. Filipet-

to diz que até o final do ano deverá 
ser concluído o Plano Municipal de 
Combate à Pirataria que vai estabe-
lecer as metas para 2011. “Vamos 
envolver todos os órgãos municipais, 
buscar atrair os estaduais e federais. 
A meta é a união de esforços”, diz.

Além da repressão à produção e 
venda de produtos piratas a Prefeitura 
de Curitiba deverá reforçar o trabalho 
de educação da população. A ideia é 
usar o projeto “Comunidade Escola” 
– que mantém as escolas públicas 
abertas nos finais de semana para uso 
da população – e levar informações 
sobre o comércio ilegal. A prefeitura 
também deverá usar o chamado “con-
tra turno” das escolas municipais, pe-
ríodo de atividades complementares, 
para desenvolver junto com a Câmara 
Americana de Comércio (Amcham) 
o projeto “Escola Legal” que tem o 
ETCO como um dos patrocinadores. 
“Vamos tentar agregar também o go-
verno do Estado”, diz Filipetto.

A Feira dos 
Importados, em 
Brasília, concentra 
80% do comércio 
ilegal na cidade. 
São 2.000 barracas 
que funcionam num 
espaço cercado 
por grades e com 
grande movimento 
de compradores, 
o que dificulta a 
fiscalização

Divulgação



20 | novembro de 2010

Capa

novembro de 2010 | 21

As autoridades paulistas que 
mais se destacaram no com-
bate ao comércio ilegal nes-

te ano foram homenageadas pelo 
ETCO e o Fórum Nacional Contra 
a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) 
no dia 9 de novembro, em cerimô-
nia realizada no cinema do Shop-
ping Santa Cruz, em São Paulo. 

Participaram do evento as crian-
ças do Projeto Escola Legal, da 
Câmara Americana de Comércio 
(Amcham), que tem como um dos 
seus patrocinadores o ETCO. As 
crianças que fazem parte do projeto 
educativo assistiram a um filme de-
pois da cerimônia.

“Essa nossa solenidade tem como 
objetivo homenagear as pessoas que 
mais têm se destacado no combate 
ao comércio ilegal. É muito impor-

tante que haja um trabalho conjun-
to entre os poderes federais, esta-
duais e municipais para que esse 
problema seja solucionado. Houve 
grandes avanços no combate à ile-
galidade e por isso essa premiação 
é mais do que justa”, disse o Presi-
dente Executivo do ETCO, André 
Montoro, ao abrir a cerimônia.

Montoro destacou que a fisca-
lização contra o comércio ilegal é 
fundamental, mas a principal fer-
ramenta para combatê-la é a educa-
ção. “É importante que se crie uma 
cultura de respeito à legislação, 
uma cultura de não comprar nem 
aceitar produtos falsos.”

Durante a cerimônia, Edson Luiz 
Vismona, Presidente do Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e Ilegali-
dade (FNCP), salientou a impor-

tância de o evento ser realizado em 
parceria com o projeto Escola Le-
gal. “As crianças e os adolescentes 
muitas vezes educam os adultos, e 
esse processo tem de ser incentiva-
do. Para atingirmos os pais, temos 
de educar os filhos”, disse Vismona. 

Após a abertura oficial da soleni-
dade, as autoridades homenageadas 
receberam uma placa pelos serviços 
e ações desenvolvidos no combate 
ao comércio ilegal.

Um dos homenageados foi o de-
legado Antonio Salles Lambert 
Netto, titular da primeira delegacia 
especializada no comércio ilegal do 
Deic. O delegado disse que a Polí-
cia Civil não tem poder para entrar 
no combate direto à ilegalidade e  
por isso usa o Código de Defesa 
do Consumidor para enquadrar o 
comércio ilegal em outros delitos 
para que possa atuar.

“Junto com o comércio ilegal estão 
diversos outros delitos, como a sone-
gação de impostos, formação de qua-
drilha e trabalho escravo. Com base 
nesses delitos é que agimos no com-
bate à pirataria”, explica Lambert.

O delegado disse ainda que, apenas 
em 2010, a Polícia Civil apreendeu 
mais de 11 milhões de itens, e a esti-
mativa é de que, com essa ação, mais 
de 500 milhões de reais tenham dei-
xado de circular no mercado brasilei-
ro. Lambert diz que se não houvesse 
o comércio ilegal, todo esse dinheiro 
seria injetado na economia, auxilian-
do o desenvolvimento do país.

Outro homenageado foi o Coronel 
da Polícia Militar Marcos Roberto 
Chaves da Silva, comandante de po-
liciamento da capital. O Coronel foi 
representado pelo Major Tenório, que 
falou de uma parceria entre o Gover-
no do Estado e a Prefeitura da Cida-
de de São Paulo, na qual os policiais 
militares são incentivados a trabalhar 
em seu período de folga na fiscaliza-

ção de vendedores ambulantes e do 
comércio de produtos ilegais. 

A Divisão de Repressão ao Desca-
minho e Contrabando foi represen-
tada no evento por Denise Mendes 
Obata. Ela esclareceu que por meio 
de pesquisas e investigações a Divi-
são realiza operações para apreen-
der as mercadorias que alimentam 
o comércio ilegal. “Atuamos para 
inibir as práticas do contrabando e 
descaminho. Quando algum comer-
ciante é suspeito de praticar esses 
atos, ele tem de provar por meio de 
notas fiscais ou outros comprovan-
tes que a mercadoria foi obtida por 
meios lícitos, se não, a mercadoria é 
apreendida”, explica Denise Obata.

O Secretário Municipal de Segu-
rança Urbana, Edsom Ortega, tam-
bém foi homenageado e disse que a 
Secretaria coordena o Comitê Muni-
cipal de Combate à Pirataria. Ortega 
explicou que esse comitê coordena 

todas as ações contra o comércio ile-
gal e os outros crimes ligados a ele 
para que elas sejam cada vez mais 
eficientes e bem-sucedidas na erra-
dicação dessa prática.

“Nosso principal objetivo é fazer 
com que a população e os meios de 
comunicação entendam os malefí-
cios do comércio de produtos ilegais. 
Buscamos o aprimoramento da legis-
lação vigente, para que as punições 
sejam mais inibidoras desse tipo de 
crime, e coordenamos também ações 
de inteligência e ações policiais que 
integram a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Guarda Civil Metropolitana, 
Polícia Federal, as Subprefeituras e 
Secretarias”, esclarece Ortega.

Ao final das homenagens, os 215 
alunos das seis escolas participantes 
do projeto Escola Legal assistiram a 
um filme, para complementar, de 
forma lúdica, os ensinamentos que 
tiveram naquela manhã.

Fábio Desideri Junqueira, coor-
denador do projeto Escola Legal, 
explicou que esse é um projeto 
que visa formar uma nova gera-
ção de consumidores conscientes. 
Junqueira disse que o projeto exis-
te desde 2007 e já atingiu aproxi-
madamente 25 mil crianças entre 
7 e 14 anos. O projeto possui uma 
cartilha que é atualizada todos 
os anos e é levada às escolas que 
se interessem em participar, para 
que os educadores possam come-
çar a realizar as atividades pro-
postas em conjunto com a grade 
curricular de sua matéria. 

“A cartilha já foi reformulada nes-
te ano, incluindo ações de sustenta-
bilidade que tem a ver com pirataria 
e é uma peça-chave na educação 
para o consumo consciente”, afirma 
Fábio Junqueira. “A única maneira 
de acabar com o comércio ilegal é 
com a educação”, concluiu.

O ETCO e o FNCP homenagearam as autoridades que se 
destacaram no combate ao comércio ilegal em 2010

Honra ao mérito

O presidente do EtCO, André Montoro (ao centro), e as autoridades homenageadas pelo Instituto e pelo Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) por terem se destacado no combate ao comércio ilegal em São Paulo

Crianças do projeto “Escola legal”, da Amcham, assistem a filme após homenagem 

Fotos: arquivo EtCO
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Resenha

A obra traz os argumentos de tributaristas, economistas e representantes do governo apresentados 
durante seminário realizado em Brasília por iniciativa do ETCO   Por Oscar Pilagallo

Livro discute o desequilíbrio 
concorrencial tributário

O livro Tributo ao mercado: 
Desequilíbrio concorrencial 
tributário e a Constitui-

ção – um debate tira do âmbito 
apenas técnico a abordagem do 
Artigo nº 146-A da Constituição, 
que prevê critérios especiais de 
tributação para prevenir desequi-
líbrios na concorrência.

A obra, editada pela Saraiva, ali-
nha os argumentos de renomados 
tributaristas, além de economistas 
e representantes do governo, que 
se reuniram em maio para tratar 
do assunto no seminário Desequi-
líbrio Concorrencial Tributário e a 
Constituição Brasileira, realizado 
em Brasília por iniciativa do ETCO.

O livro gira em torno das trinta 
palavras do artigo, resultante da 
Emenda Constitucional nº 42 e 
aprovado em dezembro de 2003: “Lei 
Complementar poderá estabelecer 
critérios especiais de tributação, com 
o objetivo de prevenir desequilíbrios 
da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo”.

A propósito da emenda, André 
Franco Montoro Filho, presidente 
executivo do ETCO, nota na apre-
sentação do livro que a ação do setor 
público, ao fornecer as bases legais 
para disciplinar as transações entre 
os agentes econômicos, é fundamen-
tal para o bom funcionamento da 
livre-iniciativa. O mercado requer 
regras justas, uniformes e respei-
tadas por todos, diz ele, lembrando 
que o não cumprimento das regras 

acaba punindo os que obedecem 
a lei. “Os efeitos perversos dessas 
transgressões”, escreve Montoro, 
“extrapolam o âmbito da transação 
específica e podem macular todo 
o funcionamento do mercado e da 
economia em razão dos estímulos, 
positivos e negativos, equivocados que 
o comportamento ilegal certamente 
provocará em outros participantes 
dos mercados.” Para ele, deixar 
proliferar tais ilegalidades sinalizaria 
que a transgressão é a forma mais 
eficaz de auferir excelentes resultados 
financeiros, o que afastaria investi-
mentos em tecnologia, inovação e 
qualificação profissional, que geram 
crescimento e riqueza social.

O Artigo nº 146-A contribui para 
coibir tais transgressões. Na visão 
dos especialistas que falam no 
livro, o artigo, além de autorizar 
o estabelecimento de critérios 
especiais de tributação, embute o 

princípio da neutralidade tributária, 
segundo o qual os impostos não 
devem provocar efeitos perniciosos 
à livre concorrência.

Aprovado há sete anos, o artigo 
ainda aguarda regulamentação, e 
os tributaristas apontam urgência 
para que isso não tarde a ocorrer. A 
falta de regulamentação gera muitas 
dúvidas. Ainda não se sabe exata-
mente qual é o alcance do artigo, 
quais interpretações são pertinentes 
e como melhor aplicá-lo. Mas os 
especialistas também afirmam que, 
de qualquer maneira, seus efeitos já 
podem ser sentidos. Rafael Favetti, 
secretário executivo do Ministério 
da Justiça, e Tércio Sampaio Fer-
raz Junior, professor da faculdade 
de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), afirmam que o artigo 
já pesa sobre as decisões judiciais, 
uma vez que a sua simples existência 
influencia a decisão dos juízes.

Tributo ao mercado não procura 
simplificar o que é complexo por 
natureza. Às vezes, a defesa da con-
corrência tem o sinal trocado pelos 
tributaristas. Luís Eduardo Schoueri, 
professor de Direito Tributário da 
Faculdade de Direito da USP, acredita 
que a existência de uma vantagem 
tributária não implica necessariamente 
em preço predatório. Para ele, pode 
até acontecer o contrário, no caso 
de uma imunidade tributária tornar 
viável um agente econômico. Nesse 
caso, o preço poderia cair por conta 
de um saudável aumento na concor-
rência. Humberto Ávila, especialista 

em Direito Tributário, concorda: “O 
pressuposto do desequilíbrio é 
que ele seja intenso e pulverizado, 
porque caso contrário ele não afeta 
a concorrência”.

O livro deixa claro que, para os 
especialistas, não são interesses 
privados que estão em jogo. Para 
Hamilton Dias de Souza, advogado 
especializado em Direito Tributário 
e conselheiro do ETCO, o bem 
protegido é público, e não privado. 
Nesse contexto, ele entende mer-
cado como patrimônio nacional, 
como ambiente econômico no qual 
se exercita a livre-iniciativa. Na 
mesma linha de raciocínio, Marcílio 
Marques Moreira, ex-ministro da 
Fazenda e presidente do conselho 
consultivo do ETCO, cita o pensador 
Nicolau Maquiavel, que vincula 
moralidade cívica e vida política 
saudável para argumentar que tal 
comportamento passa pela ética.

A obra também registra a visão de 
representantes do governo presen-
tes no seminário. As limitações do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) são reconhecidas 
por Mariana Tavares de Araujo, que 
responde pela Secretaria de Direito 
Econômico, órgão que, como o Cade, 
é vinculado ao Ministério da Justiça. 
Para preservar o pacto federativo, 
o Cade não tem competência para 
coibir incentivos estaduais que 
ameacem o equilíbrio concorrencial, 
ela lembra. Por isso, sugere que os 
prejudicados recorram ao Judiciário. 

Otacílio Cartaxo, secretário da 
Receita Federal, af irma que o 
órgão contribui para proporcionar 
equilíbrio concorrencial entre as 
empresas, por meio da aplicação 
isonômica da legislação tributária. 
Para tanto, diz, a Receita Federal 
introduziu sistemas para rastrear 
a produção de cigarros e bebidas, 
setores com elevada carga fiscal: 
o Scorpios, que conta os cigarros 
produzidos, e o Sicobe, que mede 
a vazão de litros de bebidas.

Tributo ao mercado também 
sustenta uma polêmica com José 
Luis Ribeiro Brazuna, autor do 
livro Defesa da concorrência e 
tributação – à luz do Artigo 146-A 
da Constituição. Para Brazuna, a 
interpretação possível da emenda 
é a seguinte: “Por meio de lei com-
plementar, o Congresso poderia 
estabelecer critérios especiais de 
tributação apenas com relação 
aos tributos federais, podendo a 
União continuar a, por meio de 

lei ordinária, utilizar outros ins-
trumentos preventivos de defesa 
da livre concorrência”.

Para Schoueri, que orientou a 
dissertação que deu origem ao livro 
e assina a apresentação, essa leitura 
reduz o escopo da norma do artigo. 
“Se o dispositivo apenas alcança os 
tributos federais”, ele argumenta, 
“não está clara a razão da exigência 
de lei complementar, quando mera 
lei ordinária já basta para definir o 
fato gerador dos tributos.”

A obra alinha os 
argumentos de 

especialistas reunidos 
em maio, em Brasília, 

no seminário 
Desequilíbrio 
Concorrencial 
Tributário e a 

Constituição Brasileira
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Entrevista: Antonio Anastasia

O Governador Antonio Anastasia, de Minas Gerais, diz que o uso racional  
dos recursos públicos não deve comprometer os programas sociais

Eficiência no gasto público  
não é corte de recursos

Renato Cobucci/Jornal Hoje Em Dia

O choque de gestão no 
setor público não quer 
dizer corte em recur-
sos e sim sua melhor 

utilização, disse o Governador de 
Minas Gerais, Antonio Anastasia, 
em entrevista exclusiva à revis-
ta ETCO. “O modelo de gestão 
pública que implantamos no Go-
verno de Minas estabelece metas 
pactuadas junto à administração 
que resultam na maior eficiência 
dos serviços públicos, com uso 
racional e responsável dos recursos 
públicos. Não há, absolutamente, 
qualquer corte de recursos. Existe 
a pactuação para que o gasto seja 
feito com economicidade, inclusive 
com a adoção de instrumentos 
inovadores e que servem de modelo 
para outros estados, como o pregão 
eletrônico em alguns processos de 
concorrência”, afirmou. 

Segundo o governador, a ra-
cionalização no uso dos recursos 
públicos favorece os programas 
sociais. “O Governo de Minas tem 
investido, e muito, na implantação 
e manutenção da Rede de Proteção 
Social, e nossos resultados são bem 
positivos, chegando a antecipar o 
cumprimento de algumas metas do 
milênio estabelecidas pela Organi-

zação das Nações Unidas. Podemos 
citar como exemplo a redução da 
pobreza, de 26,7% da população 
de Minas para 14,3%. Portanto, 
não existe e não irá existir corte 
de recursos na política pública de 
desenvolvimento social de Minas.”

Uma das metas de seu governo 
é continuar combatendo a infor-
malidade favorecendo a realização 
das atividades econômicas com 
estímulos tributários, creditícios 
e diminuição da burocracia. “In-
vestimos no Projeto Estruturador 
Descomplicar, com ações voltadas 
para a simplificação das relações 

entre o Estado e o Cidadão e o 
própr io Estado; incorporamos 
projetos nacionais como o Sim-
ples Nacional; e temos facilitado 
o acesso a linhas de crédito e ao 
mercado como um todo”, disse o 
Governador.

A seguir a íntegra da entrevista:
 

ETCO – O senhor acha possível 
aprovar uma reforma tributária 
que reduza a carga tributária 
no Brasil?

Antonio Anastasia – No nosso 
entendimento, um estudo sobre 
a adequada carga tributária deve 
ir além propriamente do volume 
dos encargos e ser pautado, mais 
intensamente, na análise da sua 
formação e da aplicação dos recursos 
arrecadados. Sabemos que tributo 
é algo inerente ao convívio social, 
mas é óbvio que a tributação deve 
se dar com base em critérios de 
justiça, em estrita obediência ao 
princípio da capacidade contributiva. 

É importante frisar que o Im-
posto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, o ICMS, é a prin-
cipal fonte de receita dos Estados. 

“Instrumentos 
modernos de 

fiscalização, como a 
Nota Fiscal eletrônica, 

trazem facilidades 
não só para o fisco, 
mas também para 
os contribuintes, 

porque combatem a 
concorrência desleal”
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“O Governo de 
Minas tornou 

rotineiras as ações 
articuladas de 

combate à produção 
e venda de produtos 

falsificados, 
trabalhando em 

parceria com outros 
órgãos de controle, 
o Ministério Público, 

a Receita Federal 
e as Agências 
Reguladoras”

onde se gasta menor tempo para 
abertura de empresas no Brasil.

Continuaremos a combater a 
informalidade favorecendo a rea-
lização das atividades econômicas 
com estímulos tributários, credití-
cios e diminuição da burocracia. 
Investimos no Projeto Estruturador 
Descomplicar, com ações voltadas 
para a simplificação das relações 
entre o Estado e o Cidadão e o 
própr io Estado; incorporamos 
projetos nacionais como o Sim-
ples Nacional; e temos facilitado 
o acesso a linhas de crédito e ao 
mercado como um todo.

ETCO – A produção e venda de 
produtos falsificados evadem im-
postos, desrespeitam as leis traba-
lhistas, prejudicam o consumidor 
e estabelecem uma concorrência 

Em Minas, esse tributo representa 
87% da receita própria. Devemos 
lembrar que a descentralização da 
execução das políticas públicas 
gera uma enorme quantidade de 
novos encargos para os Estados e 
Municípios, e os dados apontam 
que 57,6% dos recursos estão 
concentrados na União, enquanto 
os Estados recebem 25,4% e os 
municípios 17%, aproximadamente.

ETCO – E a homogeneização 
das alíquotas do ICMS?

Anastasia – A padronização de 
alíquotas visando permitir nego-
ciar em igualdades de condições é 
uma boa iniciativa. A utilização da 
mesma alíquota teria como resul-
tado o desestímulo à instalação de 
empresas nesta ou naquela região, 
por conta de benefícios fiscais 
concedidos, a chamada guerra 
fiscal, em muitos casos à revelia 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária – Confaz. 

ETCO – A busca da eficiência 
nos gastos públicos não pode 
comprometer programas sociais?

Anastasia – Busca de eficiência 
não quer dizer corte em recursos e 
sim sua melhor utilização. O modelo 
de gestão pública que implantamos 
no Governo de Minas estabelece 
metas pactuadas junto à admi-
nistração que resultam na maior 
eficiência dos serviços públicos, 
com uso racional e responsável 
dos recursos públicos. Não há, 
absolutamente, nenhum corte de 
recursos. Existe a pactuação para 
que o gasto seja feito com econo-
micidade, inclusive com a adoção 
de instrumentos inovadores e que 
servem de modelo para outros Es-
tados, como o pregão eletrônico em 

alguns processos de concorrência. 
O Governo de Minas tem inves-

tido, e muito, na implantação e 
manutenção da Rede de Proteção 
Social, e nossos resultados são bem 
positivos, chegando a antecipar o 
cumprimento de algumas metas do 
milênio estabelecidas pela Organi-
zação das Nações Unidas. Podemos 
citar como exemplo a redução da 
pobreza, de 26,7% da população 
de Minas para 14,3%. Portanto, 
não existe e não irá existir corte 
de recursos na política pública de 
desenvolvimento social de Minas.

ETCO – A Nota Fiscal eletrônica 
(NF-e) gerou esperanças quanto à 
redução da sonegação. O senhor 
acha que a NF-e está ajudando 
a fiscalização? O senhor pensa 
em usar a ferramenta BI, como 

a que foi desenvolvida na Bahia 
em convênio com o ETCO, para 
melhorar a fiscalização?

Anastasia – Instrumentos mo-
dernos de fiscalização, como a 
Nota Fiscal eletrônica, trazem 
facilidades não só para o fisco, 
mas também para os contribuintes, 
porque combatem a concorrência 
desleal por meio do cruzamento 
de informações em uma base de 
dados ampliada das operações 
realizadas em tempo real.

O Governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Estado de Fazen-
da, em vários casos, desenvolve 
as suas própr ias ferramentas. 
Muitas ações estão em curso, e 
já foram implantadas importantes 
ferramentas, a exemplo do Sistema 
de Auditoria Fiscal, denominado 
Auditor Eletrônico, que é uma 
referência nacional no tratamento 
de dados fiscais. Também estamos 
atentos às inovações, avaliando 
novas experiências, como a inicia-
tiva baiana de uso da ferramenta 
Business Intelligence (BI).

ETCO – A economia subterrâ-
nea representa 18,4% do PIB 
do país, segundo estimativa do 
Ibre/FGV feita para o ETCO. 
Quais serão as principais ações 
do seu governo para combater a 
informalidade?

A nastas ia  – O Governo de 
Minas tem atuado de maneira a 
propiciar tratamento diferenciado 
ao segmento das microempresas, 
criando mecanismos para sim-
plificar e facilitar a instalação 
de novas empresas e de outras 
que estão na informalidade. Em 
2006, Minas Gerais foi destaque 
no relatório Doing Business, do 
Banco Mundial, como o Estado 

desleal com as boas empresas que 
cumprem a lei. Como o Governo 
do Estado pode contribuir no 
combate a esta situação?

Anastasia – Exercendo o papel que 
cabe ao Estado, ou seja, trabalhar 
para corrigir as  distorções, bem 
como proteger e bem aplicar os 
recursos públicos arrecadados. O 
Governo de Minas tornou rotineiras 
as ações articuladas de combate à 
produção e venda de produtos fal-
sificados, trabalhando em parceria 
com outros órgãos de controle, o 
Ministério Público, a Receita Federal 
e as Agências Reguladoras. 

ETCO – A cor rupção, face 
mais visível da falta de ética, 
é um entrave aos negócios e ao 
livre mercado uma vez que ele 
depende de instituições sólidas 

e regras transparentes para se 
desenvolver. Como o Governo 
do Estado pode agir em defesa 
da ética nos negócios?

Anastasia – Em primeiro lugar, 
acredito que podemos combater a 
ocorrência de favores ilícitos com 
uma gestão pública vocacionada 
para resultados, como demos início 
em Minas, com o chamado choque 
de gestão e sua fase subsequente, o 
Estado para Resultados. São con-
juntos de medidas que visam elevar 
a qualidade dos serviços públicos, 
tornando a administração pública 
mais profissional e o Estado mais 
eficiente. Aliado a isso, investimos 
nos mecanismos de controle, claro, 
fortalecendo a Auditoria Geral do 
Estado e implementando as audito-
rias setoriais. Com certeza, vamos 
avançar ainda mais nessa área.

Renato Cobucci/Jornal Hoje Em Dia
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Tamanho da Economia Subterrânea em milhões de reais 

Ano	 %	PIB	 Reais	Correntes	 	 Reais	a	preços
	de	2009

InformalIdade se mantém estável 

2003	 21,0%	 357.388,70	 523.524,60

2004	 20,9%	 405.317,30	 549.560,60

2005	 20,4%	 438.417,50	 554.465,90

2006	 20,2%	 478.455,20	 570.044,50

2007	 19,5%	 518.520,10	 583.533,80

2008	 18,7%	 562.276,30	 589.217,40

2009	 18,7%	 583.663,60	 583.663,30

2010	*	 18,6%	 656.621,50	 627.438,30

Fonte: elaboração própria    * previsão de crescimento de 7,5% do pib e de 5% de inFlação em 2010

Depois de passar cinco anos 
– entre 2003 e 2008 – cres-
cendo menos que o PIB, 

a Economia Subterrânea cresceu 
com a mesma velocidade do Produ-
to Interno Bruto (PIB), revela o Ín-
dice da Economia Subterrânea di-
vulgado no dia 24 de novembro pelo 

ETCO e pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (Ibre/FGV), responsável 
pelo estudo, com a revisão de 2009 
e atualização para 2010.

A relação do Índice com o PIB 
parou de cair, mostrando uma ten-
dência de estabilização na casa dos 

18,6%. Isso significa que, nos últi-
mos três anos, a Economia Subter-
rânea cresceu na mesma proporção 
que o PIB, o que é preocupante 
para a economia do País.

Em valores absolutos, a Econo-
mia Subterrânea brasileira, que 
compreende o conjunto de ativida-
des relativas à produção de bens e 
serviços deliberadamente não re-
portada aos governos, ultrapassa, 
em 2010, a marca de 650 bilhões 
de reais. O valor equivale a quase 
toda a riqueza gerada por dois dos 
três estados mais ricos do país – 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. O 
índice leva em conta uma previsão 
de crescimento de 7,5% do PIB e 
inflação de 5% neste ano. 

Supondo que a carga tributária 
sobre esse valor seja similar à do 
resto da economia, de 35%, o Brasil 
deixou de arrecadar em 2010 quase 
230 bilhões de reais em impostos, 
taxas e contribuições que poderiam 
ser revertidos à sociedade em servi-
ços, como saúde e educação, ou in-
vestimentos em infraestrutura.

Em julho deste ano, o Ibre/FGV 
e o ETCO divulgaram que os valo-
res movimentados pela Economia 
Subterrânea em 2009 atingiram 
578 bilhões de reais, valor igual ao 
PIB da Argentina. “A divulgação de 
valores absolutos é fundamental 
para que não se tenha a visão equi-
vocada de que a estabilização em 

relação ao PIB é positiva. A exem-
plo de 2009, neste ano mais 656 
bilhões de reais devem ficar à mar-
gem da economia formal brasilei-
ra”, diz Fernando de Holanda Bar-
bosa Filho, pesquisador do Ibre/
FGV e responsável pelo estudo.

Na avaliação do presidente execu-
tivo do ETCO, André Franco Monto-
ro Filho, o crescimento da economia 
tem um duplo e antagônico efeito so-
bre a informalidade. “De um lado o 
crescimento gera uma modernização 
institucional que estimula a forma-
lização das atividades econômicas, 
mas de outro o crescimento da renda 
aumenta o consumo de bens e servi-
ços, inclusive os produzidos na Eco-
nomia Subterrânea. Os resultados 
divulgados mostram que o segundo 
efeito tem sido predominante nos úl-
timos anos”, afirmou André Montoro, 
ao comentar os números.

Na visão de André Montoro, é 
necessária uma profunda reflexão 
sobre as razões dos atuais resul-
tados, para que sejam elaboradas 
políticas públicas realmente efeti-
vas, de modo que a importância da 
Economia Subterrânea no Brasil 
se torne gradativamente menor. 

A informalidade, além de suas re-
lações com o crime organizado e de 
tornar precárias as relações de tra-
balho, traz prejuízos diretos para 
a sociedade, cria um ambiente de 
transgressão, estimula o comporta-
mento econômico oportunista com 
queda na qualidade do investimen-
to e redução do potencial de cresci-
mento da economia brasileira. 

Para compreender a resiliência 
da Economia Subterrânea no Bra-
sil, André Montoro cita o relatório 
Doing Business 2011, do Banco 
Mundial, que compara a facilidade 
em se fazer negócios em 183 paí-
ses. O estudo colocou o Brasil na 
vexatória 127ª posição do ranking, 
atrás de países latino-americanos, 
como Argentina (115ª) e Chile (43ª) 
e a poderosa China (79ª). Pior do 

que a má colocação é o fato de o 
Brasil ter retrocedido quando com-
parado aos demais países, já que no 
ano anterior ocupava o 124º lugar 
– uma queda de três posições.

A burocracia para formalizar 
uma empresa é um dos fatores de 
estímulo à ilegalidade. No Brasil, 
são necessários 15 procedimentos 
para se abrir uma empresa, en-
quanto a média nos países latino-
americanos é de 9,3 procedimentos 
e nas economias da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) é de 
5,6. Em número de dias, o peso da 
burocracia é ainda maior. Enquan-
to a abertura de uma empresa leva 
120 dias no Brasil, no restante da 
América Latina leva 56,7 dias e 
nos países europeus de alta renda 
menos de uma semana: 5,3 dias.

De 2009 para 2010, o Brasil regre-
diu em oito dos dez quesitos avalia-
dos pela instituição - facilidade para 
registrar propriedades; facilidade 
para obter permissão para construir; 
facilidade de acesso ao crédito; pro-
teção aos investidores; encerramento 
dos negócios; facilidade de reforçar 

acordos comerciais; pagamento de 
impostos; e facilidade de importar e 
exportar produtos.

A pior colocação do Brasil é no 
item “pagamento de impostos”, em 
que ocupa o 152º lugar. O quesito 
no qual o país alcançou a melhor 
posição foi no de proteção ao inves-
tidor, em que ficou em 74º lugar.

“A redução da burocracia depen-
de fundamentalmente de vontade 
política, não depende de vultosos 
recursos financeiros”, lembra An-
dré Montoro.

O presidente do ETCO afirma 
que a cultura da burocracia gera 
um custo brutal para o Brasil e 
influencia até mesmo a operação 
do setor privado, que também cria 
seus próprios entraves e dificulda-
des para o consumidor.

Por trás dessa contínua formação 
de obstáculos, assinala André Mon-
toro, está a cultura de transgressão. 
Diante da percepção de que pode-
rá ser, de alguma forma, enganado 
ou “tapeado”, tanto o setor público 
quanto o privado criam regras e mais 
regras que atrapalham e encarecem 
as operações. “As pessoas honestas 

Economia Subterrânea  
para de cair em relação  
ao PIB em 2010
Índice calculado pelo Ibre/FGV para o ETCO estima que 650 bilhões de reais 
circularam neste ano em atividades não informadas ao governo 

comércio ambulante, face mais visível da economia subterrânea

diego padgurschi/Folhapress)
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Fonte: elaboração própria
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acabam sofrendo um custo despro-
porcional ao ganho que seria gerado 
para evitar a transgressão”, explica.

Tome-se como exemplo a compra e 
venda de automóveis. Para vender um 
veículo, é preciso que o proprietário 
vá pessoalmente até um cartório e 
assine ali, diante de um funcionário 
do estabelecimento, o documento de 
transferência. A firma é reconhecida 
apenas presencialmente. 

Além disso, no caso de venda do 
veículo para uma revendedora ou 
concessionária, é preciso que o cida-
dão apresente cópias de, pelo menos, 
os três últimos documentos de licen-
ciamento – embora um carro só seja 
licenciado no ano em curso se não 
houver pendência do ano anterior.

“Na prática, muitas dessas me-
didas criadas para resguardar em-
presa ou instituição pública de um 
possível dano não surtem efeitos. O 

custo de algumas medidas, embora 
diluído entre milhares de pessoas, 
acaba sendo bem maior que o ga-
nho potencial”, diz André Montoro.

Enquanto o setor formal da eco-
nomia acumula regras que dão a 
falsa percepção de maior seguran-
ça nos negócios, a Economia Sub-
terrânea resiste e avança. 

A vantagem da economia infor-
mal está numa flexibilidade inima-
ginável de ser acompanhada pela 
economia formal. “Quando chove 
aparecem dezenas de vendedores de 
guarda-chuva nos semáforos. Essa 
flexibilidade o comércio regulariza-
do não tem. Até mesmo contratar 
um trabalhador temporário é com-
plicado”, afirma André Montoro.

Para o presidente do ETCO, se 
o Brasil não reduzir a enorme bu-
rocracia, a Economia Subterrânea 
continuará a ser alimentada pela 

complexidade das regras requeri-
das do setor formal. “Quanto mais 
se emperra mais se incentiva que as 
relações de negócios e trabalho se-
jam informais. Se abrir uma empre-
sa é difícil, o empreendedor vai atu-
ar na informalidade e deixar para 
formalizar seu negócio apenas de-
pois que ele tiver prosperado. É por 
isso que regulamentações como a 
do Microempreendedor Individual 
(MEI) e do Super Simples são im-
portantes”, afirma Luiz Guilherme 
Schymura, presidente do Ibre, re-
ferindo-se a medidas de redução da 
carga tributária e burocrática inci-
dentes sobre os pequenos negócios.

No caso do Microempreende-
dor Individual, destinado a quem 
recebe até 36 mil reais por ano, 
a contabilidade é dispensada, o 
pagamento de imposto para o go-
verno federal é zero, os estados 

cobram apenas 1 real de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e os municípios 
5 reais de Imposto sobre Serviços 
(ISS). O valor pago à Previdência 
Social é reduzido a 11% do salário 
mínimo (56,10 reais).

Criado em 2009, o MEI destina-
se a levar à formalidade milhares 
de pessoas que trabalham por con-
ta própria, de vendedores de pipo-
ca a costureiras. Ao se legalizarem, 
esses empreendedores obtêm bene-
fícios, como poder vender ao setor 
público e utilizar crédito bancário, 
algo impensável para quem opera 
na clandestinidade.

A oportunidade de negócios tam-
bém cresce para quem não se escon-
de nos subterrâneos da informali-
dade. Uma reportagem da Agência 
Sebrae de Notícias, de setembro 
passado, mostrou o ganho de An-

tonio Nelson Gonçalves, cearense 
de Ipueiras. Dono de um carrinho 
de pipocas, depois de ter legalizado 
seu negócio, criou um Disk Pipoca 
e passou a prestar serviços em festas 
de empresas, algo que só foi possível 
porque, com a formalização, pode 
agora emitir nota fiscal. De acordo 
com a reportagem, o faturamento do 
negócio cresceu 40%.

A consciência de que operar na le-
galidade é um bom negócio precisa 
ainda ser disseminada na sociedade. 

Para que a Economia Subterrâ-
nea perca fôlego e diminua sua pro-
porção no PIB, a população precisa 
tomar ciência dos prejuízos da in-
formalidade, que prejudica quem 
vive de acordo com as leis e, em 
vários casos, financia e é financia-
da pela criminalidade.

Ao exigir nota fiscal e não comprar 
produtos de origem ilegal – falsifica-

dos ou contrabandeados –, o consu-
midor dá a sua contribuição para o 
crescimento saudável da economia.

No âmbito do setor público, além 
da desburocratização dos procedi-
mentos necessários aos negócios, 
é possível também avançar na re-
dução das alíquotas dos impostos 
e na desoneração da folha de sa-
lários. “Medidas como essas gera-
riam retorno imediato. A criação 
de mecanismos que facilitem os 
negócios de micro e pequenas em-
presas também são fundamentais 
para estimular a formalização”, diz 
o presidente do Ibre.

O economista assinala que as re-
gulamentações devem ser simples 
e claras. “Não podemos ter legisla-
ção confusa, que torne necessário 
a um empreendedor consultar um 
advogado para abrir uma empresa. 
É preciso também facilitar o fecha-
mento de empresas”, assinala. Para 
Schymura, medidas simplificado-
ras e mais flexíveis para os negó-
cios permitem que o crescimento 
da economia seja maior.

O estudo do Banco Mundial 
mostra que graças à simplificação 
de formalidades municipais de re-
gistro para empresas no México, 
o número de negócios registrados 
aumentou 5% e o emprego 2,8% 
nas indústrias afetadas. Na Geór-
gia, país localizado entre a Europa 
e a Ásia, uma pesquisa realizada 
em 2009 revelou que o novo centro 
de serviço de abertura ajudou as 
empresas a economizar em média 
3,25% dos lucros – e isso apenas 
nos serviços de registro.

“A informatização pode ajudar 
muito na simplificação dos sistemas 
e é interessante que os governos vol-
tem a pensar em desburocratizar. 
Sem reformas e ajustes simplifica-
dores, vamos continuar a obstruir o 
crescimento e a alimentar a inefici-
ência e a Economia Subterrânea”, 
conclui André Montoro.
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“O Brasil chegou ao momento em que, para dar 
os passos seguintes, vamos ter de desonerar, 
tirar impostos.” A afirmação, feita pela pre-

sidente eleita, Dilma Rousseff, em maio passado, duran-
te a campanha, mostra que pode ter chegado a hora de o 
país discutir mais um importante passo rumo à moder-
nização da economia: a redução da carga tributária.

Ao reduzir impostos, o governo estimula o crescimen-
to dos mercados e fortalece a economia, uma vez que 
o consumidor compra mais e as indústrias passam a 
produzir em maior escala, diminuindo custos e preços.

A lógica é que a medida atinja primeiro os produtos 
básicos, cuja redução de impostos e, consequentemen-
te, de preços, beneficia toda a população.

“Temos hoje no Brasil uma taxação de 33,9% sobre 
o preço do medicamento. É o porcentual mais alto do 
mundo. A média mundial, sem o Brasil, é de apenas 
6,1%”, diz Nelson Mussolini, presidente do Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo (Sindusfarma), lembrando que em países vi-
zinhos, como Argentina e Colômbia, a taxação é zero.

Na tributação dos medicamentos, o ICMS é o im-
posto que mais pesa, com alíquota média de 17,5%. 
A maior alíquota é a do Rio de Janeiro, de 19%. Em 
São Paulo a taxa é de 18%.A título de comparação, 
os medicamentos de uso veterinário têm uma carga 
tributária total de apenas 14,3%.

“Em setores como medicamentos e educação, o ideal é 
não ter cobrança de ICMS. É uma irracionalidade. Os go-

A redução de impostos   
é urgente

vernos precisam reduzir a máquina pública. Diminuindo 
as despesas é possível fazer uma redução direta no ICMS 
sobre medicamentos, beneficiando toda a população”, 
afirma o advogado tributarista Ives Gandra Martins. “A 
filosofia é reduzir o tamanho da administração e a buro-
cracia para permitir uma redução da carga tributária. Pelo 
princípio da seletividade, quanto mais essencial o produto 
menos tributos devem incidir sobre ele.”

Iniciativas como a redução do PIS e Cofins sobre os 
medicamentos e a adoção do sistema de substituição 
tributária, destinado ao combate da sonegação, ajuda-
ram a aumentar o acesso aos medicamentos. Porém, 
uma redução do ICMS levaria a um benefício muito 
maior para a população.

“O governo federal adotou algumas medidas, mas 
os avanços não foram significativos nos estados”, diz 
Gandra Martins. Para o tributarista, o ideal é a elimi-
nação total do ICMS cobrado sobre os medicamentos.

Mussolini, presidente do Sindusfarma, ressalta que a 
redução da alíquota do ICMS de 18% para 12%, igualan-
do ao porcentual cobrado no Paraná, por exemplo, traria 
uma redução direta de 6% no preço ao consumidor. “O 
setor de medicamentos é o único que ainda tem controle 
de preços e que segue a obrigatoriedade de repassar dire-
tamente para o consumidor qualquer alteração na carga 
tributária”, diz o presidente do Sindusfarma.

De acordo com estimativas do Sindusfarma, medidas 
como a implantação da substituição tributária e da Nota 
Fiscal Eletrônica fizeram com que a arrecadação com 
a venda de remédios aumentasse 19%.  “A competência 
de arrecadação do Estado melhorou e parte desse ganho 
pode ser repassada ao consumidor”, diz Mussolini.

Com a vitória do governador Geraldo Alckmin em 
São Paulo, um médico, o Sindusfarma acredita que 
haverá maior sensibilidade para tratar do assunto.  
“Durante a campanha, o governador eleito se mostrou 
atento a essa questão. Ele tem essa visão de que re-
duzir impostos diminui a sonegação e faz com que a 

O ideal é a eliminação total do ICMS para tornar os medicamentos mais acessíveis ao consumidor

Medidas como a implantação da 
substituição tributária e da Nota 

Fiscal Eletrônica aumentaram  
em 19% a arrecadação com  

a venda de remédios

Dreamstime

arrecadação cresça, pois mais consumidores passam a 
comprar”, diz Mussolini.

Na mesma entrevista de maio passado, a presiden-
te eleita foi categórica ao afirmar que “nos remédios 
é um absurdo a tributação” e se mostrou disposta 
a negociar com os estados um período de transição 
para que seja feita uma reforma tributária. Uma al-
ternativa, segundo Dilma Rousseff, seria a criação de 
um fundo de compensação temporário para estados 
e municípios. Ela citou como exemplo o desconto no 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) conce-
dido pelo governo federal a alguns setores. ”A gente 
teve de compensar os governos, mas, no final, a gente 
saiu lucrando. Todo mundo ganha com a redução de 
impostos“, afirmou na entrevista.

Hoje, a diferença de tributação entre os estados 
cria distorções no mercado. Na venda de remédios 
do Sudeste para estados do Nordeste e Centro-Oeste 

a alíquota de ICMS é de 12%. Há casos em que dis-
tribuidoras são atraídas para operar em estados com 
alíquotas menores, criando um trânsito custoso e 
desnecessário de medicamentos. 

Além do roubo de remédios em trânsito, que gera 
custos de seguro de carga mais altos, o consumidor cor-
re riscos, como o do transporte em condições inadequa-
das. “São Paulo pode reduzir essa defasagem. Pela im-
portância do estado, uma ação do governo paulista tem 
força de gerar um efeito cascata”, acredita Mussolini. 

Ives Gandra Martins lembra que, apesar de o país 
ter uma carga tributária de 35%, os investimentos 
públicos ficam em apenas 1,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB). “A máquina pública inchou demais e a 
sociedade passou a receber menos”, assinala. Redu-
zir a máquina pública e retirar impostos de produtos 
essenciais é uma escolha que está posta aos novos 
governantes em 2011.
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O barato sai caro
Softwares ilegais aumentam risco de ataques de vírus e falhas 
operacionais nas pequenas e médias empresas

Uma pesquisa feita em outubro deste ano pela 
Prince & Cooke mostra que os custos do uso 
de um software ilegal podem ultrapassar a 
diferença de preços entre uma cópia pirata e 

um produto original. A P&C ouviu 3.650 pequenas e mé-
dias empresas em 12 países latino-americanos e 68,6% 
disseram ter sofrido ataques de vírus, falhas operacio-
nais ou problemas nos últimos 12 meses. Para 14,4%, as 
falhas foram graves o suficiente para suspender as ativi-
dades. Outras 13,6% informaram que os danos afetaram 
informações sensíveis ao negócio ou de valor.

Os prejuízos relacionados a falhas ou ataques de ví-
rus na região estão relacionados, principalmente, ao 
uso de softwares ilegais. Sem saber ou atraídas apenas 
pelo custo momentaneamente mais baixo, empresas 
e consumidores instalam em seus equipamentos pro-
gramas que podem causar perda de dados ou prejuízos 
bem maiores, como o roubo de senhas de cartões ou 
dados cadastrais de clientes.

As micro e pequenas empresas ouvidas na pesquisa 
relataram principalmente ataques de vírus (60,7%) e 
perda de informações por falha no sistema (53,6%).   

Esta percepção de que o barato pode custar bem mais 
caro do que se imagina também começa a despertar o 
consumidor para os riscos dos programas e games falsi-
ficados – sejam comprados em ambulantes e shoppings 
populares ou baixados diretamente no computador.

Um estudo global encomendado pela Microsoft ao 
Instituto TNS mostra que um em cada dois consumi-
dores já associa a perda de dados e ataque de vírus ao 
uso de softwares ilegais e se preocupa com isso. A pes-
quisa, que ouviu 38 mil pessoas em 20 países, mostrou 
que 70% acreditam que os softwares originais são mais 
seguros, mais estáveis e fáceis de fazer atualizações.  

A maioria (75%) dos entrevistados afirma que os con-
sumidores precisam encontrar caminhos para se prote-
ger dos programas piratas e esperam que os governos 
e as fabricantes busquem mais proteção aos produtos.

No Brasil, 44% dos consumidores disseram que se 
preocupam com a perda ou com o roubo de dados e a 
maioria das pessoas ouvidas (84%) afirmou que se al-
guém pedir sua opinião sobre a possibilidade de com-
prar software falsificado ou original dirá que compre o 
produto genuíno, mesmo que isso custe mais.

Embora a conscientização sobre os riscos de uso de 
software falsificado tenha aumentado, ainda é difícil 
para o usuário mensurar as perdas que ele proporciona.  
Nos 12 países em que micro e pequenas empresas fo-
ram ouvidas, apenas 15% souberam identificar o valor 
das perdas. Na América Latina, embora não consiga 
quantificar o valor, 39% delas acreditam que o prejuí-
zo está entre “médio e alto”.

Para ter uma ideia, o estudo da Prince & Cooke 
estima em mais de 200 dólares por mês os gastos das 
micro e pequenas empresas com manutenção de seus 
sistemas, quantia que pode exceder o custo de uso 
de um software legal e com garantia do fabricante. 
O preço aparentemente baixo de um software pirata 
mascara os preços altos dos serviços para limpar e 
reformatar sistemas infectados.

Outro estudo, da Symantec Corporation, com 
2.152 entrevistados em 28 países, mostra que o cibe-
rataque é uma grande ameaça às micro e pequenas 

empresas e que tem crescido a preocupação do 
segmento com a segurança de seus sistemas de 
Tecnologia da Informação (TI).

De acordo com a Prince & Coube, na América 
Latina 75% das vendas de PCs vão para residên-
cias ou pequenas empresas e metade deles corres-

ponde a vendas de equipamentos sem marca, crian-
do um desafio adicional à indústria de software. 
Uma das conclusões do estudo é que quanto 

menor a empresa, maior a proporção da taxa de 
pirataria. Os empreendedores, tão preocupados 

em fazer crescer seu negócio, não atentam 
para os riscos e os custos envolvidos no uso 
de programas ilegais.

No Brasil, 53% das micro e pequenas empre-
sas participantes da pesquisa relataram ter tido 

gastos inesperados para reparação de softwares 
e 54,8% disseram que as falhas registradas em 
seus sistemas geraram perda de produtividade. 
De acordo com o estudo, ao mesmo tempo que 

subestimam riscos e perdas com programas falsi-
ficados, as micro e pequenas empresas tendem a 

superestimar o investimento em sistemas originais, 
seja por desconhecimento ou simplesmente por não 
consultar os canais de venda apropriados.

A P&C afirma que com o custo de apenas um mês 
de manutenção de computadores ou softwares, uma 
pequena empresa pode adquirir quatro licenças de sis-
temas operacionais, por exemplo. É preciso também 
diluir o investimento inicial pelo tempo de uso. Um 
sistema operacional com vida útil superior a três anos 
pode ter seu custo real inferior a 13 dólares por ano.

A tendência é que pequenos empresários e consu-
midores pensem que as perdas causadas por softwa-
res ilegais são ocasionais, o contrário do que mos-
tram as pesquisas.Dreamstime

Os empreendedores, tão 
preocupados em fazer crescer 

seu negócio, não atentam para 
os riscos e os custos envolvidos 

no uso de programas ilegais
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Combate à sonegação  
ganha força 
O Sicobe possibilita o incremento da arrecadação sem que haja elevação da carga tributária 
do país. Por essa razão, merece o apoio de toda a sociedade  Por Antonio Totaro Neto*

pleta um ano. Com esse sistema, a Receita passa a 
controlar a arrecadação de 26 bilhões de litros de 
bebidas frias por ano, sendo 12 bilhões de litros de 
cerveja e 14 bilhões de litros de refrigerante.

Desenvolvido em 2008, o Sicobe surgiu com a 
alteração da legislação do setor, que trouxe no-
vos parâmetros de cobrança dos tributos federais 
(IPI, PIS e Cofins) e determinou a implantação 
do sistema em todas as indústrias de cervejas e 
refrigerantes do país.

Hoje, o Sicobe é reconhecido como um dos mais 
completos instrumentos de controle fiscal. Com 
ele, as informações sobre volume produzido, tipo 
de produto, marca, tamanho da embalagem e até 
preço são repassadas em tempo real para a Receita 
Federal, o que permite o controle informatizado 
dos valores de tributos que devem ser recolhidos.

Dessa forma, os níveis de sonegação caem dras-
ticamente no setor. Hoje, 210 fábricas já operam 
com o Sicobe. Ainda neste ano serão adicionadas 
25 novas unidades industriais.

A implantação desse sistema é um avanço para o 
setor de bebidas, pois resulta na transparência das 
empresas e ética no mercado.   

Outro importante instrumento de controle do Fisco 
é a Nota Fiscal Eletrônica. Lançada em outubro de 
2005, a nota traz uma série de vantagens, desde a 
diminuição da sonegação, por permitir o cruzamento 
mais ágil de dados, até o corte nos custos com papel 
e armazenamento de documentos fiscais.

Com esse sistema, a nota fiscal fica menos su-
jeita a erros e ganha confiabilidade. Pelos últimos 
registros, 353.331 estabelecimentos já aderiram à 
Nota Fiscal Eletrônica.

Trata-se de uma iniciativa que beneficia a todos. 

Neste ano, a arrecadação de impostos atingiu 
nível recorde. Fruto do crescimento eco-
nômico do país, sem dúvida, mas a maior 

capacidade do Estado para combater a sonegação 
também merece crédito. 

Somente nos nove primeiros meses o governo 
arrecadou 573,6 bilhões de reais, aumento real 
de 13,12% em relação ao mesmo período de 2009. 
Nos últimos anos, o Estado promoveu uma moder-
nização do aparato de controle fiscal em diversos 
segmentos da economia.

Em alguns setores, como o de bebidas, que traba-
lham com ferramentas de controle mais aperfeiçoadas, 
o aumento na arrecadação deverá ficar acima da 
média, chegando a um porcentual próximo a 20%.

Esse resultado advém, primeiramente, do vigor 
desse segmento e das boas condições macroeco-
nômicas do país. Porém, sem um sistema eficaz de 
fiscalização, o resultado não seria o mesmo.

Em 2010, a adoção do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe) pela indústria com-

Em 2010, a adoção do Sistema 
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de Bebidas (Sicobe) pela 
indústria completa um 

ano. Com esse sistema, a 
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Outro importante instrumento 
de controle do Fisco é a Nota 
Fiscal Eletrônica. A nota traz 

uma série de vantagens, desde 
a diminuição da sonegação 
até o corte nos custos com 
papel e armazenamento de 

documentos fiscais

O Fisco arrecada mais, o emitente tem à mão uma 
forma simplificada de emissão de notas, a empresa 
destinatária passa a ter um controle digitalizado de 
suas operações e a sociedade ganha com o estímulo 
a novas tecnologias. 

E um dos ganhos mais evidentes propiciados por 
medidas como a Nota Fiscal Eletrônica e o Sicobe 
é a possibilidade de incremento na arrecadação sem 
que haja elevação da carga tributária do país. Por essa 
razão, merecem o apoio de toda a sociedade.

*Antonio Totaro Neto é conselheiro fiscal do ETCO

Fotos: Dreamstime
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PGFN cria divisão 
para coordenar   
contestações judiciais

“Temos parceria com o ETCO, que trabalha em prol 
da concorrência leal entre as empresas, e com entida-
des como a Associação Brasileira da Indústria Têxtil”, 
diz o coordenador. “Parceiros como esses agregam o 
ponto de vista do setor privado nos temas em que há 
convergência com os interesses da PGFN. São ações que 
envolvem o direito concorrencial, e as entidades somam 
com elementos técnicos, dados e pareceres judiciais.”

A lista de assuntos especiais da PGFN inclui temas 
polêmicos, como a cobrança de PIS e Cofins das 
instituições financeiras e o crédito-prêmio do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) – este último 
uma das mais longas pendências judiciais a cargo da 
PGFN e a maior causa tributária já julgada no país. 

Criado em 1969, o crédito-prêmio servia como estí-
mulo à exportação de manufaturados. A lei concedia 
aos exportadores um crédito de até 15% do valor da 
mercadoria para abater no IPI ou outros impostos. 
Por meio de uma portaria, o Ministério da Fazenda 
extinguiu o crédito-prêmio em junho de 1983. Porém, 
as empresas recorreram à Justiça e, por 15 anos, o 
Superior Tribunal de Justiça deu ganho aos expor-
tadores, sob o argumento de que uma portaria não 
poderia revogar uma lei.   

Somente em agosto de 2009 a questão foi final-
mente decidida pelo STF. Por unanimidade, os 
ministros decidiram que o benefício criado 40 anos 
antes havia sido, de fato, extinto em 1990.  

Se todos os 30 mil exportadores exigissem o be-
nefício, o valor da conta chegaria a 280 bilhões de 
reais, segundo o Fisco. A decisão foi uma vitória 
da PGFN e da estratégia de dedicação especial a 
grandes causas processuais. 

Há casos em que o contencioso envolve uma única 
empresa, mas uma decisão favorável da Justiça pode 
fazer com que a conduta seja replicada no setor. 

É o caso da American Virginia, fabricante de cigarros 
que teve seu registro cancelado por não recolher o 
IPI. A empresa recorreu à Justiça alegando que havia 
aderido ao parcelamento de créditos tributários por 
meio do Novo Refis e que precisaria, portanto, voltar 
a produzir. Uma juíza federal chegou a suspender 
o cancelamento do registro, mas em maio passado 
o ministro Joaquim Barbosa, do STF, em caráter 
liminar, suspendeu a decisão.

“No caso de cigarros e bebidas alcoólicas, o IPI 
tem grande participação no preço final do produto. 
Se uma empresa não recolhe o imposto, pratica con-
corrência desleal e subverte a lógica das políticas 
de saúde pública”, diz o procurador.

Há casos que envolvem uma única empresa, como o da American Virginia, que teve seu registro 
cancelado por não recolher o IPI, mas uma decisão favorável da Justiça poderá ser replicada no setor

Neste mês, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) dá um novo passo para 
fortalecer a defesa do governo em grandes 

disputas judiciais, casos especiais em que ganhar 
ou perder pode significar um alto ganho ou um gi-
gantesco prejuízo aos cofres públicos. Uma portaria 
assinada pela procuradora-geral da Fazenda Nacio-
nal, Adriana Queiroz de Carvalho, cria a Divisão 
Nacional de Acompanhamento Judicial Especial 
(Diaej), destinada a coordenar, em todo o país, os 
casos mais relevantes de contestações judiciais.

A Diaej deve acompanhar as demandas judiciais desde 

o surgimento, na primeira instância da Justiça, até a 
última decisão no Supremo Tribunal Federal (STF). 

“É como uma central de inteligência. Até agora, cada 
unidade tinha a sua. Agora, teremos um sistema nacional 
e integrado, que vai orientar nacionalmente os casos 
mais relevantes. São demandas judiciais de alto valor 
ou que envolvem tese que pode se multiplicar, causando 
grandes perdas aos cofres públicos”, explica o procurador 
Cláudio Xavier Seefelder Filho, coordenador-geral de 
Representação Judicial da Fazenda Nacional. 

A nova divisão terá de ser comunicada toda vez 
que surgir, nos Estados, uma demanda judicial com 
essas características. Identificado o potencial da 
causa, os procuradores da Diaej passarão a coletar 
informações para desenvolver uma tese para o tema, 
que deverá ser usada em qualquer ação judicial 
impetrada com o mesmo fim. 

É comum que outros órgãos do governo, entidades 
setoriais ou ONGs tenham um amplo conjunto de 
informações que sirvam ao interesse da PGFN na 
construção da argumentação jurídica. Seja porque 
conhecem minúcias do problema ou porque poderão 
ser sensivelmente afetados pelas decisões judiciais. 
Porém, ao receber uma ação local, nem sempre o 
procurador da Fazenda tem conhecimento da exis-
tência de estudos anteriores sobre o tema. Ou seja, 
um amplo conjunto de informações deixa de ser 
utilizado na construção da argumentação jurídica.

As unidades da PGFN já possuem estruturas para 
temas que exigem acompanhamento especial. Com a 
nova divisão, essas células poderão reportar os assuntos 
diretamente à Diaej, facilitando a troca de informações 
e a coleta de dados, seja dentro ou fora do governo. “Não 
basta mais ter um acompanhamento especial, é preciso 
ter a mesma linguagem e defender a mesma tese em 
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ações similares por todo o país”, explica Seefelder Filho.
Segundo ele, o objetivo é alcançar uniformização das 

peças e, com a integração do conhecimento, qualificar 
ainda mais os argumentos usados em sua construção. 
“Teremos uma tese mínima de defesa a ser seguida 
em todo o país, com cada unidade acrescentando sua 
particularidade”, diz a procuradora Luana Vargas 
Macedo, escolhida como coordenadora da Diaej.

Luana afirma que a Diaej terá duas vertentes. 
Uma delas voltada à gestão de todas as células de 
acompanhamento especial do país, unificando pro-
cedimentos, padronizando as ações e a estratégia de 
defesa da PGFN. A outra função é técnica, de reunir 
expertise em torno de cada um dos temas escolhidos 
como especiais, para elaborar uma tese mínima de 
defesa que seja harmônica e coordenada. “Para ela-
borar a tese mínima faremos estudos aprofundados e 
pontes com outras áreas do governo”, explica Luana.

Segundo Seefelder Filho, entidades que represen-
tam o setor privado têm colaborado com a PGFN na 
construção de teses e argumentos jurídicos capazes de 
disciplinar o mercado e evitar que empresas cumpridoras 
de leis e deveres sejam penalizadas por concorrentes 
que, por meio de liminares judiciais, acabam obtendo 
vantagens que distorcem as regras do livre mercado. 

Divulgação

Procuradora Luana Vargas Macedo, coordenadora da Diaej



novembro de 201040 | novembro de 2010 | 41

do diesel S-1800 para o S-500 e a entrada do diesel S-50 
e S-10, com baixo teor de enxofre, no mercado.  

Seguindo as diretrizes estabelecidas no acordo, a 
distribuição do diesel com menor teor de enxofre co-
meçaria a ser feita de modo gradativo. Em 2009, o 
S-50 já passou a ser utilizado nos ônibus urbanos dos 
municípios do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Curi-
tiba, bem como em toda a frota das regiões metropoli-
tanas de Belém, do Recife e de Fortaleza. 

Em 2010, as frotas de ônibus urbanos de Porto Ale-
gre, Salvador e Região Metropolitana de São Paulo es-
tão aderindo ao S-50. Para 2011, a previsão é estender 
o uso do produto aos ônibus urbanos da Baixada San-
tista, de Campinas e São José dos Campos, no Estado 
de São Paulo, e de toda a Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. De acordo com os prazos definidos, o S-10 
será comercializado a partir de janeiro de 2013. 

Mercado se prepara para distribuir  
coMbustível coM baixo teor de enxofre

O S-10 e o S-50 serão utilizados na nova geração 
de motores que chegará ao país em janeiro de 2012. 
Todo caminhão, ônibus ou caminhonete a diesel sairá 
das montadoras com o motor Euro V (Proconve - Fase 
P7) já utilizado na Europa, que exige combustível com 
baixo teor de enxofre. 

A distribuição do S-10 vai impor ao mercado a necessi-
dade de novos investimentos para adequação de bases e 
postos. Por ser um produto nobre, de baixo teor de enxo-
fre, necessitará de cuidados especiais. “O S-50 já demanda 
alguns desses cuidados, porém o S-10, por ser um produto 
de mais fácil contaminação, certamente exigirá uma revi-
são nos processos. As decisões quanto às peculiaridades 
desse diesel estão sendo estudadas desde agora. Já se sabe 
que a sua distribuição implicará numa série de mudanças 
na infraestrutura dos postos e bases, segregação de bom-
bas e tanques, entre outros”, contou Fábio Marcondes.

A distância de grandes centros produtores dos cen-
tros consumidores é outro fator observado para a dis-
tribuição nacional dos produtos. “O abastecimento no 
Brasil é um grande desafio, já que o país tem dimen-
sões continentais e especificidades em cada região. 
Outra preocupação é garantir a logística e a qualidade 
do produto”, ressalta Marcondes. 

Associadas do Sindicom se preparam para a 
comercialização de combustível com baixo
teor de enxofre em janeiro de 2013

A Resolução Conama nº 315, de 29 de outubro de 
2002, que dispõe sobre a nova etapa do Progra-
ma de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (Proconve) tem como objetivo estabele-
cer novos padrões de emissão para os motores veicu-
lares e veículos automotores nacionais e importados, 
leves ou pesados, visando a redução da poluição nos 
centros urbanos do país e a economia de combustí-
veis. Para isso serão utilizadas novas tecnologias auto-
motivas e novos combustíveis, no caso do diesel, o S50 

e S10, com redução significativa nos teores de enxofre, 
respectivamente, em 2012 e 2013.

Logística, abastecimento, armazenamento e opera-
ção são alguns dos desafios que produtores, distri-
buidoras e revendedores enfrentarão para atender à 
dinâmica do mercado brasileiro com os vários tipos 
de diesel que o mercado terá de conviver a partir de 
2013: S-1800, S-500, S-50 e S-10. Diante desse ce-
nário, o Sindicato Nacional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) 
tem atuado com as associadas para garantir o aten-
dimento à demanda em conformidade com as regras 
definidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP).

“A distribuição do diesel é feita em todo o território, 
de acordo com as áreas definidas em resoluções da ANP. 

Os desafios do 
mercado de diesel

Setores   Combustíveis 

Dessa forma, os postos revendedores são abastecidos pe-
las bases de distribuição atendendo às determinações da 
agência, sendo que algumas dessas bases operam com 
vários tipos do combustível em função da região em que 
estão alocadas”, explica Fábio Marcondes, diretor de 
Abastecimento e Regulamentação do Sindicom.

Em 2009, a ANP criou um grupo de trabalho que ela-
borou um Plano de Abastecimento para garantir o cum-
primento das ações estabelecidas pelo acordo de 2008, 
firmado pelo Ministério Público Federal, ANP, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Petrobras, Estado de São Paulo e 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea). O acordo fixou, entre outras ações, 
um cronograma para a redução de emissão de material 
particulado e de NOx, que será obtido com a migração 
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Investir no futuro  
ou conformar-se  

com a mediocridade?

Saber administrar crises afastou-nos, é verdade, 
do risco de despencar no abismo. Mas, se não sou-
bermos superar nossa incapacidade de aproveitar 
oportunidades – e as mudanças de governo são o 
momento propício para fazê-lo –, estaremos sujei-
tos a risco não menor: o de resvalar, sem mesmo 
percebê-lo, para o mais ou menos, enquanto o mundo 
procura se reinventar a galope. Essa situação não é 
fatalidade, mas sim opção equivocada. É da essên-
cia, revertê-la em vez de continuar procrastinando 
o aggiornamento da sociedade, a modernização do 
Estado, a reengenharia da economia. É imperativo 
fazê-lo face aos desafios da China e Índia, que se 
agigantam, e as sequelas da crise que perduram.

Urge priorizar educação, poupança e investimen-
to, concorrência leal e livre-iniciativa, sujeitas à 
supervisão de agências reguladoras reforçadas. Há 
de resgatar a ética como fio condutor do conví-
vio social. Há de rejeitar-se desde os “pequenos” 
desvios de conduta até a corrupção em todas suas 
formas: ineficiência, suborno, desvio de recursos, 
mentiras tidas como verdades.

A prioridade aos programas sociais é imposição ética 
em sociedade com aberrante desigualdade. Privilegiar, 
entretanto, o consumo privado e público desmedido, em 
detrimento da poupança e do investimento produtivo, 
significa submeter-se ao curto prazo, em detrimento 
do futuro. Urge retomar a trilha da modernização 
institucional, da competitividade internacional, da 
inovação permanente, da sociedade do conhecimento, 
do desenvolvimento de baixo carbono com equidade 
social e da consolidação da liberdade política e se-
gurança pessoal, sem retrocessos nostálgicos, vieses 
populistas ou tentações autoritárias.

A busca por um país melhor pressupõe ino-
vação, dinamismo, informação atualizada e 
sabedoria madura. Para isso, é indispensável 
conhecer a que porto queremos chegar. 

Mais que projetos grandiloquentes, é indispensável 
ter “ideia clara da obra a realizar”, do Brasil que 
almejamos construir. Uma vez visualizado o país de 
nossos sonhos, é preciso persegui-lo com perseverança, 
manter a direção escolhida e resistir a duas pragas 
da vida nacional: a captura de políticas públicas por 
interesses especiais – econômicos, partidários, cor-
porativos, ideológicos – e a tendência a começar tudo 
de novo, desprezando a herança dos predecessores. 
Em vez do bem comum e da verdade, prevalecem a 
defesa do interesse próprio e a autolouvação.

A perseverança através de vários mandatos pre-
sidenciais permitiu avanços que tornaram viável o 
arcabouço macroeconômico e proporcionaram-nos 
estabilidade econômica e queda na vulnerabilidade 
externa. Entretanto, melhora macroeconômica e 
avanços sociais não foram acompanhados por avan-
ços correspondentes na governança do Estado e na 
adoção de reformas estruturais e microeconômicas.

Pretendendo “mudar a geografia econômica do mundo”, 
não soubemos compreender a janela de oportunidade 
que nos oferecia a “nova economia”, a sociedade do 
conhecimento, a globalização, o crescimento mundial 
inédito de 2003 a 2007. Mesmo tendo revelado mais 
uma vez a capacidade tradicional de administrar 
crises, persistem, inibindo o progresso, burocracia 
sufocante, gasto público ineficiente, carga tributária 
que penaliza poupança sem favorecer o investimento, 
educação medíocre, infraestrutura deteriorada, marco 
legal regulatório incerto, ambiente de negócios que, 
em vez de atrair, afasta investimentos. É triste teste-
munhar a complacência generalizada com a corrupção, 
a inapetência para reformar estruturas ancilosadas, a 
mentalidade refém de mitos ultrapassados.

Divulgação / ETCO




