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Este Relatório de Atividades
apresenta as principais
iniciativas empreendidas pelo
ETCO (Instituto Brasileiro
de Ética Concorrencial) em
2020 em nossa missão de
promover a ética, a legalidade,
a competição leal entre as
empresas e o fortalecimento do
ambiente de negócios no País.
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Nossa
missão
Fundado em 2003, o ETCO-Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público que promove a integridade no ambiente de negócios.
Acreditamos que a concorrência leal constitui um dos principais alicerces do desenvolvimento econômico e da construção de uma nação mais forte e mais justa. Nossa missão é
identificar, discutir, propor e apoiar iniciativas para fortalecer
a ética e reduzir práticas ilícitas que provocam desequilíbrios
no mercado. O ETCO é mantido por empresas e associações
comprometidas com a causa da concorrência leal.

Como atuamos
ETCO conquista grande espaço
na mídia e nas redes sociais
Novo site com audiência
51% maior

Agenda

Avanços na ética concorrencial
que ajudamos a construir

ESTUDOS: Patrocinamos pesquisas e análises para compreender melhor as causas dos desvios de conduta e orientar na
busca de soluções.
AÇÕES: Apresentamos propostas e apoiamos iniciativas
para prevenir as práticas ilícitas, aperfeiçoar as leis e assegurar o seu cumprimento.
EDUCAÇÃO: Organizamos e apoiamos seminários, publicações e campanhas para conscientizar a opinião pública sobre
a importância de cumprir a lei e as consequências nocivas da
concorrência desleal para o País.
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EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

Nossas
realizações em
um ano tão
excepcional

C

omo a maioria das organizações, o ETCO entrou em 2020 com muitos planos. Tínhamos
acabado de divulgar para a sociedade os resultados do estudo que encomendamos à consultoria EY
sobre a evolução do contencioso tributário brasileiro,
que trouxe dados alarmantes. Em trajetória ascendente, os créditos tributários em litígio ou cobrança
judicial haviam acabado de ultrapassar o equivalente
à metade do PIB brasileiro. Havíamos planejado uma
série de ações para conscientizar a sociedade sobre a
relevância desse problema e a necessidade de soluções no âmbito da Reforma Tributária.
Naquele que parecia ser um início de ano tão normal, tínhamos vários planos também para os nossos
outros projetos prioritários: o combate ao devedor
contumaz de tributos; a defesa do mercado legal; a
promoção da ética nas empresas e na sociedade de
uma maneira geral, em especial entre os jovens.
Então, veio a pandemia e tudo mudou. Além da
necessidade de distanciamento social, que exigiu o
cancelamento de eventos presenciais e a adaptação
ao modelo virtual de debates, novos temas relacionados com a ética e o ambiente de negócios vieram à
tona. E refizemos os nossos planos.
Na busca de soluções para a crise do contencioso
tributário, produzimos uma edição especial da Revista ETCO dedicada exclusivamente a esse tema.
Publicada em agosto, ela trouxe contribuições de 27
nomes de destaque que se encontram nos mais diferentes lados do problema: no fisco, como o secretário
da Receita Federal, José Tostes; em entidades que representam as empresas; no Judiciário; no Parlamento; no meio acadêmico; em escritórios de advocacia.
Também participamos de diversos seminários
ou reuniões virtuais para difundir nossas principais
causas. Em outubro, por exemplo, patrocinamos um
webinar realizado pelo site jurídico Jota que tratou
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ETCO-Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
Diretoria executiva
Presidente Executivo
Edson Vismona
Gerente executiva
Andrea Lopes

tanto da questão do contencioso tributário quanto do
combate ao devedor contumaz de impostos.
No mesmo mês, estivemos presentes no 40º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) para tratar dos prejuízos
que o mercado ilegal provoca ao ambiente de negócios e à atração de investimentos produtivos para o
País. Em dezembro, tivemos a oportunidade de apresentar o estudo da EY em evento promovido pela Associação Brasileira de Direito Tributário (ABRADT).
Em 2020, fomos convidados também para fazer
parte do comitê gestor de um novo programa voltado à valorização do compliance nas empresas, o
selo Infra + Integridade, uma iniciativa do Ministério
da Infraestrutura que busca prevenir a corrupção na
contratação de obras e serviços pelo poder público.
Nas próximas páginas, você encontra mais detalhes
sobre essas e outras atividades que desenvolvemos em
um ano tão excepcional como foi 2020.
Boa leitura.
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E-mail: etco@etco.org.br
Site: etco.org.br
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do ETCO
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AÇÕES REALIZADAS

Contribuições de 27
especialistas para resolver

Confira a lista dos colaboradores da publicação
Os entrevistados foram: José Tostes
(1), secretário da Receita Federal; Everaldo
Maciel (2), presidente do Conselho Consultivo do ETCO; Adriana Gomes de Paula
Rocha (3), da PGFN; Adriana Gomes Rêgo
(4), presidente do Carf; Beno Suchodolski
(5), tributarista; Breno Vasconcelos (6),
tributarista; Cássio Borges (7), superintendente jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Hamilton Dias de
Souza (8), tributarista e membro do Conselho Consultivo do ETCO; Helcio Honda
(9), diretor do Departamento Jurídico da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp); Heleno Torres (10), professor de Direito Tributário da USP; Juliana
Araújo (11), da PGFN; Leonardo Alvim
(12), da PGFN; Lorreine Messias (13), eco-

a crise do contencioso tributário
Eles debateram as
causas e soluções
para o problema em
edição especial da
Revista ETCO
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S

ensibilizar a sociedade brasileira sobre as causas e os prejuízos do elevado nível de contencioso tributário verificado no País tem sido um dos projetos
prioritários do ETCO. Em 2019, o Instituto
contratou a consultoria internacional EY
para fazer um estudo sobre esse importante tema, que foi apresentado ao público no
final daquele ano.
Em 2020, entre as iniciativas que deram
prosseguimento ao trabalho, uma que se
destacou foi a produção de uma edição es-

nomista; Marco Bertaiolli (14), deputado
federal; Marcos Lisboa (15), presidente
do Insper; Mauro Silva (16), presidente da
Unafisco; Nelson Machado (17), diretor
do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF); Paulo Cesar Conrado (18), juiz federal; Paulo
Domingues (19), desembargador do TRF3; Phelippe Toledo Pires de Oliveira (20),
da PGFN; Raquel Novais (21), tributarista;
Regina Helena Costa (22), ministra do
STJ; Rita Bacchieri (23), vice-presidente
do Carf; Rita Dias Nolasco (24), doutora
em Direito pela PUC-SP; Roberto Quiroga
(25), tributarista; Vanessa Canado (26),
tributarista, assessora especial do Ministério da Economia; Zabetta Macarini Gorissen (27), diretora executiva do Grupo
de Estudos Tributários Aplicados (Getap).
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AÇÕES REALIZADAS

pecial da Revista ETCO totalmente dedicada
ao tema. Ao longo de vários meses, a publicação ouviu 27 nomes envolvidos na questão do contencioso sob diferentes ângulos:
representantes de contribuintes, advogados, fisco, auditores fiscais, procuradores
da Fazenda Nacional, Judiciário, entidades
não governamentais e economistas.
O objetivo foi reunir um amplo leque de
pontos de vista sobre as causas e propostas de solução para o problema.
A revista apresentou um artigo exclusivo do secretário da Receita Federal, José
Tostes, sobre a visão do governo a respeito

do contencioso e propostas para enfrentá-lo. Publicou também uma longa entrevista
sobre o tema com o tributarista Everardo
Maciel, presidente do Conselho Consultivo do ETCO, que foi secretário da Receita
Federal durante os oito anos do governo
FHC. E trouxe entrevistas com 25 profissionais de destaque nos meios empresarial, jurídico, acadêmico e dos três poderes
para retratar o tema a partir de diferentes
pontos de vista.
Confira nos quadros abaixo um resumo
das principais causas e propostas de solução apontadas por eles.

AS PRINCIPAIS CAUSAS APONTADAS
COMPLEXIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO:
A complexidade decorre de características como
a fragmentação da base tributária e do direito de
legislar entre a União, os 27 estados, o Distrito Federal e os 5.571 municípios do País; a tributação
desigual conforme o setor e o produto; e os benefícios fiscais.
DEMORA NA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA: Juízes e tribunais tomam decisões distintas para casos iguais ao longo de muitos anos até
que a questão seja analisada em caráter definitivo
pelos tribunais superiores.
EXTENSÃO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO: Uma
ação fiscal pode percorrer até três instâncias em
órgãos administrativos e outras três na Justiça –
ou quatro, caso envolva questão constitucional. E
em cada fase são admitidos diferentes recursos
jurídicos.
BAIXA QUALIDADE DAS NORMAS: É comum
elas serem criadas sem levar em conta a experiência internacional nem os impactos que terão sobre
o comportamento dos contribuintes. Muitas são
mal escritas.
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ERROS DOS FISCAIS: Eles tendem a pressupor
má-fé por parte de todas as empresas, sem diferenciar erros involuntários de bons contribuintes
de tentativas de enganar o fisco por parte de sonegadores.
EMPRESAS LUCRAM COM O CONTENCIOSO:
Em alguns casos, discutir a cobrança na Justiça
durante anos e depois aderir a um programa de refinanciamento com abatimento de juros e multas
traz vantagem financeira à empresa.
EXCESSO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:
Além de calcular e pagar os tributos, os contribuintes precisam cumprir uma série de formalidades e acessar diferentes sistemas para enviar
dados ao fisco, o que aumenta os riscos de erros.
FISCO DISTANTE DOS CONTRIBUINTES:
O órgão está estruturado para buscar erros, não
para ajudar os contribuintes a entender a lei. Soluções de consulta demoram demais, são muito
genéricas ou apresentam viés pró-fisco.
CULTURA DO LITÍGIO NO PAÍS: Há desconfiança mútua entre contribuintes e o fisco e uma predisposição à judicialização dos conflitos.

Publicação
dedicada à busca
de soluções para
o contencioso
tributário foi
enviada a
autoridades dos
três poderes e
lideranças da
sociedade civil

AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES SUGERIDAS
AMPLIAR OS MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS: Aprovando novos ou usando mais
os instrumentos existentes para prevenir e resolver conflitos de forma individualizada. Fazem parte desse grupo a transação tributária, o negócio
jurídico processual, a mediação, a conciliação e a
arbitragem.
REALIZAR UMA REFORMA TRIBUTÁRIA:
Simplificando os impostos e reduzindo benefícios
fiscais e tratamentos diferenciados que estão na
origem de muitas disputas entre o fisco e os contribuintes.
APROXIMAR O FISCO DOS BONS CONTRIBUINTES: Adotando critérios para diferenciar os
bons dos maus contribuintes. E a criação de programas de conformidade tributária para facilitar
o relacionamento entre o fisco e as empresas do
primeiro grupo.
COMBATER O DEVEDOR CONTUMAZ: Estabelecendo critérios para distinguir o devedor eventual do devedor contumaz de tributos, que estrutura
seu negócio para nunca pagar impostos, desvirtuando a concorrência leal e lesando em bilhões o
fisco, como previsto no Projeto de Lei do Senado nº
284, de 2017, que se encontra engavetado.

RENEGOCIAR O ESTOQUE DE CONTENCIOSO:
Aprovando um programa realista de regularização
das dívidas tributárias que leve em conta a capacidade financeira dos contribuintes e premie quem
seguir pagando.
EXIGIR RESPOSTAS MAIS RÁPIDAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES: Obrigando o STJ e o STF a
serem mais ágeis na pacificação da jurisprudência
e na solução de conflitos de natureza constitucional
envolvendo muitos contribuintes.
REFORMAR O PROCESSO TRIBUTÁRIO: Realizando mudanças na forma de julgamento dos litígios fiscais, como redução de etapas, diminuição de
possibilidades de recursos e alteração de papéis dos
órgãos de julgamento.
PERMITIR A AUTORREGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: Autorizando que o contribuinte corrija falhas identificadas no processo de fiscalização sem a
necessidade de aplicação de auto de infração.
MELHORAR A CRIAÇÃO DAS NORMAS: Estabelecendo critérios rigorosos para a aprovação de
normas, como exposição de motivos para a sua
criação, detalhamento dos propósitos de cada artigo e publicação de seus documentos preparatórios.
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AÇÕES REALIZADAS

Debate sobre
contencioso tributário
na ABRADT

A

Associação Brasileira de Direito Tributário (ABRADT) realizou em dezembro
um debate virtual para tratar das descobertas do estudo Desafios do Contencioso Tributário, realizado para o ETCO pela consultoria
EY. O evento teve a participação do presidente
executivo, Edson Vismona, e do presidente do
Conselho Consultivo do ETCO, Everardo Maciel,
do presidente da ABRADT, Valter Lobato, da diretora executiva do Grupo de Estudos Tributários
Aplicados (Getap), Zabetta Macarini Gorissen, e
do presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), Gustavo Brigagão, além do
sócio da área tributária da EY, José Paulo Peixe,
que apresentou as descobertas do estudo.
O trabalho foi realizado a partir de dados públicos sobre o contencioso no Brasil e em outros
seis países. Alguns destaques:

O contencioso tributário vem crescendo tanto
em termos absolutos quanto em relação ao PIB
brasileiro. De 2013 a 2018, os valores em disputa
ou em processo de cobrança judicial passaram
de R$ 2,28 trilhões para R$ 3,44 trilhões – ou de
42,7% para 50,4% do PIB.
O sistema tributário tem se tornado cada vez
mais complexo. De 1988, quando a Constituição
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Federal foi promulgada, até 2018, foram editadas
no País mais de 390 mil normas fiscais, além de
16 emendas constitucionais tributárias.
Os litígios são extremamente longos. Em 2017,
o tempo médio de um processo tributário no
Brasil, até sua solução definitiva, era de 18 anos
e 11 meses.
O contencioso tributário tem peso enorme no
balanço de muitas das maiores empresas de capital aberto do País. Em alguns casos, supera até
o valor de mercado da companhia.
Uma análise das melhores práticas de prevenção do contencioso adotadas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, no México, em
Portugal e na Índia mostrou a importância de
mecanismos alternativos de solução de conflitos, como a mediação e a arbitragem.
Nos debates que se seguiram, o presidente
executivo do ETCO defendeu a criação de métodos alternativos de solução de conflitos entre
o fisco e os contribuintes e a simplificação do
sistema tributário. Vismona afirmou que o ambiente de insegurança jurídica atual prejudica
os bons contribuintes, afugenta investidores e

Debate virtual
reuniu especialistas
em Direito Tributário

beneficia os chamados devedores contumazes
de tributos. “Devedor contumaz é aquele que se
estrutura para nunca pagar impostos”, explicou.
“Ele se aproveita de toda essa situação, essa barafunda tributária, para continuar empurrando o
que ele deve, porque não vai pagar.”
Vismona lembrou que o ETCO apoia a aprovação do PLS 284/2017, que distingue os devedores em diferentes tipos, conforme a recorrência da dívida e os impactos sobre a concorrência,
e autoriza um tratamento mais rigoroso contra
o devedor contumaz. E lamentou que ele esteja
parado no Senado desde o início da atual legislatura, em 2019.
Já Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002),
apresentou sua visão sobre as causas do elevado
nível de litígios fiscais no País e soluções em que
acredita. Alguns destaques da apresentação do
presidente do Conselho Consultivo do ETCO:
Um dos principais motivos da elevada geração de litígios tributários no Brasil é o fato de o
fisco não arcar com custos quando faz autuações indevidas.
Outra causa importante, agora de responsabi-

lidade dos contribuintes, é a chamada “indústria
das teses”, que se beneficia do fato de a Constituição Federal conter um volume extenso de
matéria tributária (o texto sobre tributos equivale ao dobro do texto de toda a Constituição dos
Estados Unidos, que não trata de tributação).
Com isso, as possibilidades de questionar o pagamento de impostos por meio de contestações
constitucionais são enormes.
Pelo controle difuso de constitucionalidade
adotado no Brasil, contribuintes que levam teses idênticas à Justiça podem receber sentenças opostas de diferentes juízes. E, até a matéria
chegar aos tribunais superiores e ser pacificada,
em geral mais de dez anos depois, quem perdeu
pode se ver obrigado a recolher um imposto que
seu concorrente direto mantém o direito de não
pagar.
Uma mudança que ajudaria a reduzir o contencioso, segundo o presidente do Conselho Consultivo do ETCO, seria a integração do processo
administrativo ao judicial. Ao permitir a cobrança administrativa dos tributos devidos, desafogaria o Judiciário. Ao instituir a sucumbência ao
perdedor, faria o fisco tomar mais cuidado antes
de lavrar autos de infração.
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AÇÕES REALIZADAS

Patrocínio a
seminário do
Jota sobre

contencioso tributário
e devedor contumaz

O

portal jurídico Jota realizou em outubro o seminário Contencioso Tributário: Como valorizar a relação com
os bons contribuintes e combater os devedores
contumazes. O evento, que teve o patrocínio
do ETCO, reuniu a ex-senadora Ana Amélia
Lemos; o procurador João Henrique Grognet, coordenador-geral de Estratégia de Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); a diretora
executiva do Grupo de Estudos Tributários
Aplicados (Getap), Zabetta Macarini Gorissen; e o tributarista Breno Vasconcelos,

pesquisador do Insper. A mediação ficou a
cargo de Laura Diniz, cofundadora do Jota.
Ana Amélia foi a autora do Projeto de Lei
do Senado (PLS) 284/17, que faz a distinção
entre o devedor contumaz e os demais tipos
de devedores e autoriza punições mais duras contra ele. Alguns destaques do debate:

Debate teve o patrocínio do
ETCO, comprometido com a
solução dos dois problemas

Ana Amélia, que não concorreu à reeleição em 2018, lamentou que a nova legislatura não tenha dado continuidade à tramitação do projeto de combate ao devedor
contumaz. “Nós fizemos uma proposta muito bem construída, com especialistas, com
a participação do ETCO, porque envolve
concorrência desleal, para separar os tipos
de devedores. Infelizmente, foi engavetado.”

tribuinte Legal (nº 13.988/20), que regulamentou a solução de conflitos por meio da
chamada transação tributária, sancionada
em abril de 2020.

específica mantém prática sem punição
Cassação de registro de empresas
tabagistas inadimplentes volta à
pauta do STF
Sem regulamentação, bônus pago
a auditores da Receita Federal cria
insegurança tributária
Arbitragem tributária pode reduzir
gargalo na Justiça e melhorar ambiente
de negócios
Transação, reforma e divisão de
devedores: saídas para o contencioso
tributário
Criminalização de dívida de ICMS
criou insegurança jurídica penal, avaliam
advogados

Como atuam os Comitês de
Recuperação de Ativos no combate
à sonegação fiscal
Convênios de benefícios fiscais
de ICMS aumentam
na pandemia da Covid-19

Zabetta, do Getap, reconheceu que os primeiros resultados foram animadores, mas
disse esperar que o mecanismo seja estendido também à solução de litígios envolvendo as chamadas teses tributárias, parcela
O procurador Grognet defendeu que o do contencioso que decorre de divergências
País dê mais ênfase à solução de litígios entre o fisco e os contribuintes sobre a forno âmbito administrativo, reduzindo assim ma correta de interpretar determinadas leis.
o número de casos que vão parar na JustiO tributarista Breno Vasconcelos lamença. “Devemos considerar a execução fiscal
como uma última ferramenta para a recu- tou a forma falha como as leis são criadas e
peração do crédito público e fortalecer a aplicadas no País, a falta da sistematização
execução administrativa”, afirmou. Grognet da legislação vigente exigida pelo artigo 212
também falou sobre os bons resultados ob- do Código Tributário Nacional e a duração
tidos a partir da aprovação da Lei do Con- excessiva dos processos tributários.

Patrocínio a
conteúdo
qualificado sobre
contencioso tributário
e devedor contumaz
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E

m 2020, o ETCO firmou parceria com
o portal jurídico Jota para o patrocínio
de um canal focado na discussão de
soluções para os problemas do contencioso tributário e do devedor de tributos.
O conteúdo dos canais patrocinados
é produzido pela equipe do Jota sem
nenhum tipo de interferência dos
patrocinadores.
A iniciativa teve início em agosto e
gerou nove reportagens sobre esses
temas, com os seguintes títulos:
Lei de transação fiscal aproxima
contribuintes e PGFN, mas ainda tem
baixa adesão.
Devedor contumaz: falta de lei
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AÇÕES REALIZADAS

Coordenação de
painel sofre reformas
no 5º Seminário
de Abertura do
Legislativo

O

Seminário de Abertura do Legislativo, promovido pelo Grupo Voto, em
Brasília, vem se tornando um dos
encontros mais importantes entre representantes do governo e da sociedade civil no início de cada ano. Em 2020, o ETCO foi convidado a participar do evento. O presidente
executivo do Instituto, Edson Vismona, coordenou um dos seis painéis do Seminário,
que tratou do tema Reformas Prioritárias
para um Brasil Moderno e Competitivo.
O debate teve a participação do gover-

nador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
do deputado federal Filipe Barros (PSL/PR),
do presidente do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau Johannpeter, e do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
Luiz Carlos Moraes.
O grupo discutiu a importância das reformas Tributária e Administrativa e do
Pacto Federativo para eliminar distorções,
atrair investimentos e acelerar o desenvolvimento do País.

Participação em Conselho
de Competitividade e Ambiente
de Negócios no Estado do Rio

C

Grupo mantido pela Associação Comercial do Rio
de Janeiro busca simplificar a legislação tributária
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ontribuir para a simplificação de normas e o aprimoramento da segurança jurídica no estado do
Rio de Janeiro. Com esse objetivo, o presidente
executivo do ETCO, Edson Vismona, passou a integrar
em 2020 o Conselho Empresarial de Competitividade
e Ambiente de Negócios da tradicional Associação Comercial do Rio de Janeiro.
O Conselho tem o propósito de debater e sugerir propostas de desregulamentação do Estado, de modo a reduzir a burocracia e estimular o empreendedorismo e o avanço da economia fluminense. A iniciativa reúne trinta nomes
de destaque de diferentes áreas do Estado e de órgãos da
sociedade civil, sob a presidência do executivo Delcio Sandi, que em 2021 foi eleito também presidente do Conselho
de Administração do ETCO.

Guia contra o
mercado ilegal para
plataformas de
comércio eletrônico

O

presidente executivo do ETCO, Edson Vismona, participou em junho do
evento virtual que marcou o lançamento do Guia de Boas Práticas e Orientações
às Plataformas de Comércio Eletrônico para Evitar a Venda de Produtos Ilegais. A publicação foi
uma iniciativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCP), órgão vinculado ao
Ministério da Justiça que reúne integrantes do
governo e representantes da sociedade civil
na busca de soluções
para combater esses
crimes.
O objetivo do Guia é
estabelecer um modelo de código de práticas e condutas a serem
adotadas por todos os
personagens inseridos
na cadeia digital de
consumo, que serão
futuramente firmados
por empresas aderentes signatárias desse compromisso contra a
venda de produtos ilegais – contrafeitos, falsificados ou contrabandeados – pela internet.
A publicação ressalta os prejuízos causados
pela venda de produtos ilegais e orienta as plataformas sobre os procedimentos para prevenir e combater esse tipo de comércio. Lembra
que produtos ilegais prejudicam: os consumidores, que correm o risco de comprar produtos
de baixa qualidade ou até mesmo perigosos; os
valores e a reputação das marcas falsificadas;
e a reputação das próprias plataformas de comércio eletrônico.
O Guia pode ser acessado pelo link: www.
bit.ly/3gEpTED

Evento sobre
combate à pirataria

E

m maio, o escritório Pires & Gonçalves
– Advogados Associados convidou o
presidente executivo do ETCO, Edson
Vismona, para participar do webinar “O
combate à pirataria no Brasil”. O evento teve
a participação da sócia-fundadora do escritório, Ellen Gonçalves, especialista em Direito do Consumidor e referência em resolução de conflitos e em contencioso de alta
complexidade, e do sócio Marcelo Crespo,
especialista em direito digital, privacidade e
proteção de dados, segurança da informação, direito criminal e compliance.
No evento, Vismona reafirmou o posicionamento do ETCO sobre a importância
da proteção da propriedade intelectual das
empresas e do combate à pirataria para a
atração de investimentos para o País. O webinar teve também a participação do advogado Márcio Gonçalves, diretor jurídico da
Associação Brasileira de Licenciamento de
Marcas e Personagens (Abral).
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AÇÕES REALIZADAS

Participação em Congresso
de Propriedade Intelectual

O

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) é um dos eventos
globais mais importantes sobre proteção
aos direitos das marcas e patentes, tema
da ética concorrencial fundamental para o
fortalecimento do ambiente de negócios e a
atração de investimentos. Em sua 40ª edição, realizada de forma virtual em outubro,
o evento contou com a participação do presidente executivo do ETCO, Edson Vismona,
no painel O Mercado Ilegal e o Risco de Desinvestimento Local.
Em sua palestra, Vismona apresentou
dados da mais recente pesquisa do Fórum
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade
(FNCP) sobre o tamanho do mercado ilegal
no País, que ultrapassou R$ 287 bilhões em
2020. Ele lembrou que o comércio ilegal, a
pirataria e a falsificação constam como alguns dos principais riscos globais aponta-

dos pelo Fórum Econômico Mundial.
Entre as medidas para combater as práticas ilícitas, o presidente do ETCO defendeu
a aprovação do PL 333/1999, que aumenta
as penalidades para esses crimes e está parado na Câmara dos Deputados há mais de
vinte anos, e a permanente integração das
ações do poder público, com a cooperação
dos setores produtivos.

Reunião que marcou o lançamento do programa voltado
a empresas com obras acima de R$ 82,5 milhões

Podcast sobre violação da propriedade intelectual

Participação em comitê gestor
de projeto anticorrupção do
Ministério da Infraestrutura

O

O

s prejuízos que o mercado ilegal provoca no
Brasil são quase quatro
vezes maiores do que a média
na América Latina. Esse foi um
dos pontos que o presidente
executivo do ETCO, Edson Vismona, tratou em sua participação em um podcast produzido
pela Associação Brasileira de
Propriedade Intelectual (ABPI),
em julho.
Na conversa, Vismona apresentou os dados mais recentes
da pesquisa feita anualmente
pelo Fórum Nacional de Combate à Pirataria (FNCP), que ele
também preside, sobre as per-
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das que o mercado ilegal causa
em quinze setores empresariais
e na arrecadação de impostos
no País.
Vismona lembrou que, na
primeira edição do estudo, em
2014, os prejuízos somavam R$
100 bilhões – e não pararam de
crescer desde então, chegando
a R$ 291,4 bilhões, o que equivale a 7,8% do PIB. A Aliança Latino-Americana Anticontrabando
(ALAC), entidade que reúne representantes de quinze países
da América Latina, estima que a
média na região seja de 2%.
O presidente do ETCO apontou as diversas razões que ex-

plicam a presença elevada do
mercado ilegal no Brasil, como
a desinformação e a cumplicidade de boa parte da população; a fiscalização nas fronteiras, no comércio eletrônico e
em muitos centros comerciais
nas cidades; e a falta de punição aos infratores.
A conversa contou também
com a participação do advogado David Rodrigues, especializado em Propriedade Intelectual
e sócio do escritório Montaury
Pimenta Machado e Vieira de
Mello. O podcast está disponível
no endereço www.bityli.com/
YvUO9.

ETCO, que já participava do comitê gestor do Pró-Ética, projeto que
premia bons programas de prevenção de corrupção em empresas coordenado pela Controladoria-Geral da União
(CGU), passou a integrar outra iniciativa
no mesmo sentido em 2020. Trata-se do
projeto Selo Infra + Integridade, capitaneado pelo Ministério da Infraestrutura
(MInfra).
O programa é voltado a empresas do
segmento de infraestrutura de transportes
que realizam obras públicas com estimativa de gastos superior a R$ 82,5 milhões.
Para participar, a empresa não pode estar
envolvida em investigações sobre desvio
de conduta e deve apresentar documentos detalhando suas iniciativas para pro-

mover ética, integridade, transparência,
conformidade, responsabilidade social,
sustentabilidade e prevenção à fraude e à
corrupção.
As inscrições poderão ser feitas todos
os anos, e os projetos serão avaliados por
um Comitê Técnico de Integridade do Ministério da Infraestrutura, sob a supervisão de um Comitê Gestor composto por
entidades do governo e da sociedade civil.
O ETCO integra esse grupo. As empresas
aprovadas receberão o Selo Infra + Integridade, que não proporciona vantagens
em negociações com o poder público, mas
reconhece o trabalho em prol da integridade e poderá ser exibido pela companhia em
instrumentos de comunicação e marketing
durante um ano.
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AÇÕES REALIZADAS

Nova pesquisa sobre o tamanho
da economia subterrânea

O

ETCO patrocina uma das pesquisas
mais importantes do País sobre o tamanho do mercado informal. O Índice de Economia Subterrânea (IES), como é
chamado, é medido pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas
(IBRE/FGV) com base em dois parâmetros:
a quantidade de trabalhadores que atuam
no mercado informal revelada pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
do IBGE e o volume de papel-moeda em circulação no País. Atividades informais, como
se sabe, utilizam mais dinheiro em espécie
do que os negócios regularizados.
A série histórica do IES tem início em
2003, ano de fundação do ETCO. Durante os
primeiros onze anos, em um período de forte
expansão da economia, o segmento informal
viveu um ciclo de queda constante, partindo
do equivalente a 21% do PIB em 2003 para a
taxa mínima de 16,1% em 2014.
Além do crescimento econômico, os
especialistas apontam outras causas importantes para a redução da informalidade
nesse período, como a implantação da Nota

21% 20,9%

20,5%

Fiscal Eletrônica e dos regimes tributários do
Simples e do MEI.
A partir de 2015, no entanto, a curva
voltou a subir. Dois anos seguidos de forte
recessão e a retomada fraca da economia
desde então fizeram o IES engatar uma sequência de cinco aumentos seguidos, até
alcançar a marca de 17,3% do PIB em 2019.
A pesquisa realizada em 2020 revelou
queda de 0,2 pp no tamanho da economia
subterrânea. Infelizmente, porém, não se
tratou de um resultado a ser comemorado,
segundo os pesquisadores do IBRE/FGV
responsáveis pelo estudo. As razões mais
prováveis, segundo eles, estão relacionadas
com as restrições à atividade econômica
provocadas pela pandemia do coronavírus
e aos programas criados pelo governo para
proteger o emprego de quem tinha carteira
assinada e compensar as perdas dos trabalhadores informais.
Em valores absolutos, a pesquisa mostrou
que o mercado informal movimentou R$ 1,2
trilhão em 2020. O valor é superior ao PIB de
países como a Suíça e a Suécia.

19,4%
18,7% 18,5%

E

17,6%
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O

Conselho
Consultivo
do ETCO é formado por
nomes de destaque dos
meios empresarial, jurídico,
acadêmico, intelectual e político. O grupo costuma se reunir algumas vezes ao ano para
debater os cenários do País,
geralmente com a presença
de convidados especiais, que
compartilham sua visão sobre
temas ligados ao ambiente de
negócios. Em 2020, o Conselho Consultivo presidido pelo
professor Everardo Maciel teve
duas reuniões, realizadas de
maneira virtual.
Em agosto, o encontro contou com a participação especial dos deputados Rodrigo
Maia (DEM-RJ), então presidente da Câmara dos Deputados, e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da comissão mista
da Reforma Tributária. Em suas

apresentações, os convidados
fizeram um balanço sobre a situação da Reforma Tributária
no Congresso e apresentaram
suas visões sobre o tema.
A segunda reunião do Conselho Consultivo do ETCO
ocorreu em novembro e contou com palestra do economista Pedro Malan, que ocupou
por oito anos a cadeira de ministro da Fazenda durante os
dois governos do presidente
Fernando Henrique Cardoso,
de 1995 a 2003. Em sua apresentação, Malan falou sobre as
raízes históricas de questões
que condicionam o presente e
continuarão exercendo grande influência sobre o futuro do
País. Também falou sobre o fim
do bônus demográfico, a polarização política, o desafio de
controlar a dívida pública e outros temas ligados à economia.

O ex-ministro
Pedro Malan
(acima) e
o deputado
Rodrigo Maia:
convidados
especiais

Política e economia em tempos de Covid

A Economia
Subterrânea
desde 2003
(% do PIB)

20,2%

Reuniões do
Conselho Consultivo

m junho, o ETCO e a FSB Comunicação, maior agência de relações públicas do País e que atende o Instituto,
realizaram um evento para debater os cenários para a economia e a política do País
em meio às transformações causadas pela
pandemia da Covid.
O encontro virtual reuniu o presidente
do Conselho de Administração, Alexandre
Jobim, e o presidente executivo do ETCO,
Edson Vismona, e teve o objetivo de levar

informações sobre os cenários da política
e da economia a convidados do Instituto e
da agência.
O evento teve duração de duas horas,
com apresentações da sócia-diretora de
contas públicas da FSB, Gabriela Wolthers,
do sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, do diretor de Política
da FSB Comunicação, Márcio Freitas, e do
sócio-diretor da operação de São Paulo da
agência, Rodrigo Pinotti.
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COMUNICAÇÃO

Grande espaço na mídia
e nas redes sociais

O

trabalho de difundir na mídia e nas
redes sociais as mensagens do ETCO
sobre temas relacionados com a ética concorrencial e o fortalecimento do ambiente de negócios alcançou resultados expressivos em 2020. Com o apoio da agência
FSB Comunicação, o Instituto participou de
427 reportagens em jornais, revistas, programas de rádio, telejornais e veículos de
internet. Além disso, publicamos 257 posts
em nossos perfis nas redes LinkedIn, Twitter
e Facebook. No total, esses dois braços de
comunicação impactaram um público estimado em 96 milhões de pessoas.
Entre os temas mais tratados, um destaque foram as matérias e os posts com
foco na solução de problemas de natureza fiscal, como a simplificação tributária, a
promoção da segurança jurídica, a redução
do contencioso e o combate aos devedores
contumazes de impostos.
Outro tema de grande repercussão foram as iniciativas do ETCO para conscientizar a sociedade sobre os prejuízos que o
contrabando, a pirataria, a falsificação de
produtos e outras formas de mercado ilegal
provocam à sociedade, além de cobrar atitudes mais firmes das autoridades encarregadas de combatê-lo.
Ações do ETCO em outras frentes, como
o projeto Ética para Jovens, voltado à formação ética de estudantes do Ensino Médio, e a valorização dos programas de integridade nas empresas e em órgãos públicos
também ganharam espaço na mídia e nas
redes sociais.
A FSB estima que o espaço conquistado pelo ETCO na mídia, caso tivesse de ser
comprado como publicidade, teria custado
cerca de R$ 3,6 milhões em 2020.

22

Novo site com
audiência 51% maior

427 matérias

publicadas na mídia

257 posts nas

redes sociais

96 milhões de

pessoas impactadas

R$ 3,6 milhões

de valor do espaço

E

m março de 2020, o ETCO
estreou uma nova versão
de seu site na internet. A
reformulação, que teve início no
final de 2019, simplificou a navegação, modernizou o visual e
tornou o site responsivo, nome
dado ao conjunto de funcionalidades que alteram o design das
páginas automaticamente conforme o formato da tela, seja
em dispositivos móveis, seja em
computadores de mesa.
Após a mudança, a audiência
decolou. No consolidado anual,
o site recebeu 316.799 visitas
(51% de aumento em relação a
2019) e teve 1.393.433 páginas
acessadas (aumento de 32%)
em 2020. Em média, cada internauta que visitou o site acessou
4,4 páginas de conteúdo, dedicando 2m54s à navegação.
O conteúdo mais acessado,
pelo segundo ano seguido, foi

uma página dedicada ao projeto Ética para Jovens, que tem o
objetivo de promover o debate
sobre a importância da ética em
escolas. A iniciativa teve como
base uma pesquisa que o ETCO
encomendou ao Datafolha sobre a percepção da juventude
a respeito do valor da ética no
cotidiano. E incluiu a criação
de planos de aula sobre o tema
voltados a professores e alunos
do ensino médio. A página teve
56.434 acessos no ano.
A segunda página com mais
visitas (54.065) trazia o posicionamento do ETCO sobre a
ética como ferramenta de combate à Covid-19. Várias páginas
sobre o projeto do Instituto
voltado a pesquisar as causas
e apresentar soluções para o
problema do contencioso tributário também estiveram entre
as mais lidas do ano.

Visitas recebidas
316.799
209.167

2019

+
51%
2020

Páginas acessadas
1.393.433
1.051.990

2019

2020
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MÊS A MÊS

Agenda 2020
JAN
• Reunião com o secretário de Governo do Rio de Janeiro
sobre enfrentamento ao mercado ilegal.
• Reunião com o secretário especial da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) sobre combate ao mercado
ilegal.
• Reunião do Conselho de Administração do ETCO.
• Debatedor no Seminário Brasil de Ideias.

FEV
Reunião na PMSP sobre combate ao mercado ilícito.
Reunião do Conselho Nacional de Combate à Pirataria
(CNCP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
• Reunião com vice-ministro de Propriedade Intelectual
do Reino Unido.
• Palestra no Seminário sobre propriedade intelectual
,promovido pelo Departamento de Justiça dos Estados
Unidos em São Paulo.
• Participação no Painel Brasil Competitivo.
• Participação na Abertura do Ano Legislativo.
(Ver pág. 16)
• Reunião do Conselho do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).
• Participação em reunião do Conselho de Competitividade da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).
(Ver pág. 16)
• Palestra no Seminário de Rastreabilidade promovido
pelo governo do Ceará.
• Participação no Global Report do Fórum Econômico
Mundial.
•
•

MAR
Participação em reunião do Conselho Estadual de
Combate à Pirataria (Cecop) de Santa Catarina.
• Palestra sobre o mercado ilegal na Fecomércio do Rio
de Janeiro.

Ajudando o Brasil
a seguir pelo
caminho certo

Principais eventos

Advogados Associados. (Ver pág. 17)
• Palestra em webinar sobre compras ilegais pela internet promovido pela OAB-RJ.

sença dos deputados Rodrigo Maia e Aguinaldo Ribeiro.
(Ver pág. 21)

SET
JUN
Reunião do Conselho de Competitividade da ACRJ.
Participação em reunião do CNCP.
• Palestra em webinar sobre o mercado ilegal promovido
pela Fecomércio do Rio Grande do Sul.
• Participação no Encontro Nacional de Coordenadores
e Administradores Tributários (Encat).
• Participação em reunião do Conselho Estadual de
Combate à Pirataria de Santa Catarina.
• Realização de encontro virtual sobre Cenários Políticos
e Econômicos durante a Pandemia da Covid-19.
(Ver pág. 21)
•
•

JUL
Lançamento do Guia de Boas Práticas no Comércio
Eletrônico do CNCP. (Ver pág. 17)
• Participação em reunião do Conselho de Competitividade da ACRJ.
• Entrevista em podcast da ABPI. (Ver pág. 18)
• Palestra em webinar sobre mercado ilegal promovido
pela OAB-RJ.
• Participação em debate virtual sobre boas práticas no
e-commerce promovido pela OAB-SP.
•

• Participação em reunião do Conselho Estadual de
Combate à Pirataria (Cecop) de Santa Catarina.
• Apresentação em live do portal No Fake.
• Participação no seminário Ética e Complicance promovido pela Associação Brasileira de Bebidas.

OUT
Patrocínio do webinar Contencioso tributário: como valorizar a relação com os bons contribuintes e combater os devedores contumazes, realizado pelo site jurídico Jota. (Ver
pág. 14)
• Palestra no 40º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). (Ver
pág. 18)
• Audiência com o vice-presidente da República, general
Hamilton Mourão.
•

NOV
Reunião do Conselho Consultivo do ETCO com palestra do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan.
(Ver pág. 21)
• Workshop sobre a Tríplice Fronteira promovido pelo
FNCP com a Receita Federal.
•

•

ABR
Participação em reunião do Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo.
•

MAI
Palestra em webinar sobre o combate à pirataria no
Brasil, promovido pelo escritório Pires & Gonçalves –
•
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AGO
Lançamento de edição especial da Revista ETCO sobre
contencioso tributário. (Ver pág. 8)
• Participação em reunião do FNCP.
• Palestra em seminário sobre transporte de cargas e
rastreabilidade, promovido pela Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo.
• Reunião no Ministério da Infraestrutura sobre Selo Infra+ Integridade. (Ver pág. 19)
• Participação em reunião do CNCP.
• Reunião do Conselho Consultivo do ETCO com a pre•

DEZ
Seminário sobre contencioso tributário na Associação Brasileira de Direito Tributário (Abradt).
(Ver pág. 12)
• Participação em reunião do Conselho Estadual de
Combate à Pirataria (Cecop) de Santa Catarina.
• Audiência com secretário da Receita Federal, José
Tostes Neto.
• Divulgação da edição de 2020 do Índice de Economia
Subterrânea (IES) do ETCO-IBRE/FGV. (Ver pág. 20)
•
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CONQUISTAS IMPORTANTES

Avanços na ética
concorrencial que
ajudamos a construir
Desde 2003, quando foi fundado, o ETCO participou
de diversos projetos que contribuíram para melhorar o
ambiente de negócios no País. Veja alguns dos principais.

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SISTEMAS DE APOIO
À FISCALIZAÇÃO

ÍNDICE DE
ECONOMIA
SUBTERRÂNEA

REGIMES ESPECIAIS
DE TRIBUTAÇÃO

26

Contribuímos na concepção, na implantação e no aperfeiçoamento do projeto da Nota Fiscal Eletrônica, que
começou a vigorar em 2006. O sistema melhorou a fiscalização, diminuiu a sonegação e reduziu custos para
o fisco e para as empresas.

UNIÃO DE
FORÇAS PELO
MERCADO LEGAL

Criamos, em parceria com o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade (FNCP), o Movimento
em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, que une forças
para atuar de maneira coordenada no combate ao contrabando, à pirataria, a fraudes e à falsificação de produtos e defende ações de controle de fronteiras. O Movimento conta com o apoio de setenta entidades. No
âmbito das cidades, também em parceria com o FNCP,
criamos o Movimento Legalidade, que une forças da
sociedade civil, prefeituras, Receita Federal, Polícia Federal, Parlamento, órgãos estaduais e a Frente Nacional
de Prefeitos, para combater, de forma efetiva e contundente, o mercado ilegal nas cidades brasileiras.

ESTUDOS,
SEMINÁRIOS E
PUBLICAÇÕES

Patrocinamos dezenas de pesquisas, eventos e livros
sobre temas relacionados com a ética, incluindo a série
Cultura das Transgressões no Brasil, que reúne contribuições de grandes pensadores brasileiros, incluindo o
sociólogo e ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

ATUAÇÃO
INTERNACIONAL

Integramos comitês que combatem práticas ilícitas
transnacionais que provocam concorrência desleal. Em
2016, participamos da fundação da Aliança Latino-Americana Anticontrabando (ALAC), que congrega entidades
da sociedade civil e órgãos governamentais de quinze
nações da América Latina na busca de ações conjuntas
para deter o contrabando na região, assumindo a presidência pro-tempore em 2018. Apresentamos no âmbito
do Mercosul a necessidade de integrar ações entre os países membros para o combate ao contrabando; em 2017,
passamos a atuar nesse sentido também na World Trade
Organization (WTO) e, em 2019, na reunião da Task Force Contra o Mercado Ilícito da OCDE.

COMBATE À
PIRATARIA E AO
CRIME CONTRA
A PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Participamos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP),
um órgão de inteligência do Ministério da Justiça do
Governo Federal, composto por representantes do poder público e da sociedade civil e dedicado ao combate
a esses crimes.

RECONHECIMENTO
A EMPRESAS ÉTICAS

Fazemos parte do comitê gestor do Pró-Ética, um programa de reconhecimento a empresas comprometidas
com a ética nas suas relações com o setor público. O
Pró-Ética foi criado em 2010 pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
(CGU), em parceria com o Instituto Ethos.

Ajudamos a desenvolver mecanismos para controlar a
fabricação de produtos de alto potencial de sonegação
fiscal, como o Sistema de Controle e Rastreamento da
Produção de Cigarros (Scorpios) e o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

Criamos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE-FGV), o Índice de Economia Subterrânea, que mede o tamanho da
economia informal brasileira desde 2003.

Apoiamos a apresentação e aprovação, por meio de
Emenda Constitucional, do Artigo 146-A da Constituição Federal, que autoriza a criação de sistemas diferenciados de cobrança de impostos de contribuintes que
adotam práticas tributárias desleais à concorrência e
apoiamos a regulamentação desse dispositivo constitucional com a aprovação do PLS 284/17.
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