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Carta ao leitor

Um fórum
da ética
Após 18 meses de existência e de confronto intenso contra as práticas de concorrência desleal na economia brasileira, o ETCO cumpriu
amplamente os objetivos a que se propôs: aumentar a percepção da
sociedade civil sobre as conseqüências desses ilícitos e colocar o tema na pauta das empresas. Num curto período de tempo, transformamos a questão da concorrência desleal em um assunto relevante
para o país. O estudo da McKinsey, divulgado em junho último, conferiu ao instituto o conteúdo e o embasamento necessários para mostrar, de forma definitiva, a conexão entre a ilegalidade, a produtividade e o baixo crescimento do Brasil.
A partir desse diagnóstico, apresentado em São Paulo, e de um debate
que reuniu nomes de peso, como dos economistas Alexandre Scheinkman e Eduardo Giannetti da Fonseca, empresários como Abílio Diniz
e especialistas como o consultor tributário Everardo Maciel, foram
aprofundadas as causas e saídas desses ilícitos. Ao consolidar-se como
referência no combate à prática da concorrência desleal, a intenção
do ETCO agora é abrir oportunidade para que outros setores também
participem dessa empreitada. Sabemos que nossa responsabilidade será muito maior, porém teremos mais aliados. A grande vitória é a constatação de que aumenta o número de segmentos empresariais conscientes de que a falsificação, a sonegação e o contrabando são práticas
que não podem mais ser toleradas em nossa sociedade.
Esse é apenas o começo de uma longa jornada. O papel do instituto
continuará sendo criar um ambiente empresarial unido nesse combate,
com uma sensibilização cada vez maior da sociedade e do governo.
Queremos nos aproximar cada vez mais dos estados, a exemplo do que
já ocorre com os governos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Ceará. É fundamental aprofundarmos as mudanças estruturais necessárias para coibir essas práticas. Além, é claro, de
fazer marcação cerrada na batalha pela redução dos impostos e pela
simplificação de seu pagamento, ampliando o esforço para o cumprimento da lei e a punição das empresas que tentam ficar à margem dela. Temos certeza de que sempre teremos boas notícias para dar.
A primeira edição desta revista é um balanço do que foi feito neste
ano e meio de vida do ETCO. Pretendemos, além disso, registrar, através de reportagens, artigos e estudos, o tamanho do monstro que habita o subterrâneo de nossa economia. A principal missão editorial da
revista ETCO é ser um fórum de discussões e propostas sobre a ética
concorrencial a serviço da sociedade brasileira.
Emerson Kapaz
PRESIDENTE-EXECUTIVO
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Seminário

As garras
do monstro
invisível
Estudo da McKinsey revela a rede
subterrânea da informalidade
que assola a economia brasileira
Por Andrea Assef
a manhã fria de 7 de junho de
2004, o Brasil informal saiu do
subterrâneo e mostrou sua cara.
A platéia, atônita, era formada por
um seleto grupo de 240 pessoas,
entre líderes empresariais, economistas e políticos que, a convite do Instituto Brasileiro de
Ética Concorrencial – ETCO, assistiram ao seminário Brasil Paralelo X Crescimento Econômico, no Rosa Rosarum, em São Paulo. O ponto de partida foi o estudo feito pela consultoria McKinsey, a pedido do ETCO, que revelou
uma chocante radiografia da intrincada rede
que sustenta o Brasil ilegal. A constatação: o
monstro da informalidade é muito maior do que
se imaginava e suas garras já atingem 40% da
renda nacional. Para ter uma idéia, quatro em
cada seis trabalhadores brasileiros não têm carteira assinada. A economia informal se alimenta da elevada carga tributária, da sonegação fiscal, da pirataria, da burocracia dos órgãos públicos, do rombo da Previdência. Concorrer
com ela não é tarefa fácil. As empresas ilegais
conseguem lucrar três vezes mais do que aquelas que funcionam na legalidade.
Ao abrir o seminário do ETCO, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, registrou
como “momento histórico” o empenho da sociedade civil e da iniciativa privada em “cutucar o governo” e mostrar o quanto a informa-

N
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O ETCO reuniu empresários,
economistas e políticos para
discutir a economia informal

agosto de 2004

agosto de 2004
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Seminário
Precisamos construir uma moldura
legal que faça valer os direitos rapidamente junto ao Judiciário

“

”

Daniel Goldberg | Secretário de Direito Econômico
do Ministério da Justiça

Há alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas do Brasil,
e isso está matando a galinha dos
ovos de ouro que é o setor privado

“

”

Eduardo Giannetti da Fonseca | Economista

Alckmin: “Diminuir a informalidade tem de ser prioridade dos governantes”

lidade afeta a economia. Segundo ele, é preciso uma cesta de ações, como a redução da
carga tributária, o aumento da penalidade dos
infratores e a desburocratização para derrotar
o inimigo da legalidade empresarial. O governador citou como exemplo o empréstimo de
US$ 20 milhões do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (Bid) ao governo do estado
de São Paulo para a reforma e a modernização fiscal da Secretaria da Fazenda. “Diminuir
a informalidade tem de ser prioridade dos governantes, pois é um entrave ao crescimento”,
afirmou Alckmin. “Não sou Tony Blair, mas
vou montar um comitê estadual para cuidar
do assunto”, disse ele, em referência ao primeiro-ministro britânico, que, nos anos 90,
formou um comitê interministerial para combater a informalidade no Reino Unido.
Além do governador, o evento contou com
a presença de Marcos Lisboa, secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda,
de Daniel Goldberg, secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e do economista Eduardo Giannetti da Fonseca. Os três
participaram do painel Visão do Presente: Desafios e Impasses, cujo principal resultado foi
o diagnóstico dos desafios e impasses do governo e da sociedade para enfrentar a informalidade. Na avaliação de Marcos Lisboa, o
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governo brasileiro passou anos dando atenção
ao macroeconômico e pouco olhou para a
grande complexidade da área microeconômica. Segundo ele, o maior problema é a soma
de pequenos obstáculos existentes nas instituições e na legislação para o funcionamento
das empresas. “Por isso, a solução está em pequenas medidas a serem tomadas, como a redução do tempo de abertura e fechamento de
firmas no país”, disse ele. O secretário afirmou também que o governo está elaborando
um projeto para desonerar parcialmente a folha salarial. “No Brasil, 80% dos trabalhadores com até quatro anos de estudo estão na
economia informal”, admitiu Lisboa. Para ele,
as falhas do mercado de trabalho brasileiro induzem a isso. “E aí os bons pagadores pagam
pelos maus pagadores.” Na opinião de Daniel
Goldberg, um dos caminhos para incentivar
os bons pagadores, que operam na legalidade, é
a criação de instrumentos para que uma disputa sobre propriedade intelectual, por exemplo,
seja resolvida rapidamente pela Justiça. “Precisamos construir uma moldura legal que faça valer os direitos rapidamente junto ao Judiciário”, afirmou Goldberg.
Para o economista Eduardo Giannetti da Fonseca, a situação da informalidade na economia
nacional só vai mudar quando o Brasil deixar
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de ter uma carga tributária de nação desenvolvida com programas sociais de país africano.
“Há alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas do Brasil e isso está matando
a galinha dos ovos de ouro que é o setor privado”, disse Giannetti. E foi mais enfático: “Em
larga medida, o Brasil já virou um grande Paraguai.” Segundo o economista, o resultado disso é que a classe média das empresas brasileiras está desaparecendo. “Ou a empresa paga
tudo ou fica na ilegalidade total e absoluta.”
No segundo painel, Visão do Futuro: Alternativas e Soluções, os palestrantes Alexandre
Scheinkman, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Everardo Maciel,
consultor tributário e membro do Conselho
Consultivo do ETCO, e o empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, apresentaram
opções e soluções à questão da concorrência
desleal. Scheinkman sugeriu que o governo incentive o aumento das exportações em setores
como o têxtil e o de calçados, que têm capacidade de absorver a mão-de-obra menos qualificada, a mais empregada no setor informal.
A solução para começar a reverter esse quadro, na opinião de Everardo Maciel, está em
ações como a aprovação da redução e uniformização de alíquotas do ICMS através de um
regulamento único (hoje, existem 27 legisla-
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ções sobre o assunto) que faz parte da reforma tributária, em votação no Congresso Nacional. “Além, é claro, da cobrança do ICMS
na origem, uma medida factível e um instrumento poderosíssimo para reduzir a evasão fiscal”, afirmou Maciel.
O empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão
de Açúcar, revelou que o combate à informalidade é o maior problema que sua companhia
enfrenta atualmente. “A sonegação compensa, o crime compensa, pois infelizmente existe a impunidade no Brasil”, lamentou ele. De
acordo com o empresário, o Grupo Pão de
Açúcar é capaz de enfrentar o Carrefour e a
Wal-Mart, a maior empresa do mundo. “Só
não conseguimos bater aqueles que sonegam
impostos”, afirmou. “Em meu setor, o do comércio varejista, acredito que a informalidade gere uma lucratividade de 300%, o que pode nos levar a supor que estamos vivendo em
um país irreal”, declarou Diniz.
O encerramento e as conclusões do debate
ficaram por conta de Emerson Kapaz, presidente-executivo do ETCO: “Estamos caminhando para uma espécie de desobediência civil velada. Ou nós acordamos ou teremos de
nos render à informalidade. Hoje, para nós, é
o começo – o primeiro passo de uma longa caminhada para construir um Brasil melhor”.
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Estudo McKinsey

Os desafios do Brasil
paralelo no século 21
O ETCO mobiliza o empresariado nacional na luta contra os negócios
informais em evento que discute o tema Por Andrea Assef
unca a questão da informalidade na economia brasileira foi tão
investigada e destrinchada quanto no estudo inédito da consultoria McKinsey, feito a pedido do
ETCO. São 57 páginas que ajudam a entender a dimensão da concorrência desleal e seu
impacto na sociedade civil e nas empresas sérias, que pagam seus tributos. É um diagnóstico assustador da rede de ilegalidade que tomou conta de toda a cadeia produtiva e que
está formando uma legião de empresários
acuados e reféns do sistema paralelo. As conseqüências disso, como mostra o estudo, são
avassaladoras para a produtividade brasileira.
Uma das missões do relatório da McKinsey é tentar explicar como um país que tem
potencial de crescimento do PIB per capita
de 7% ao ano cresce, em média, menos da
metade. Ou como o Brasil chegou a tal ponto de informalidade que é muito mais vantajoso para um pequeno comerciante varejista
de alimentos deixar de pagar impostos, pois
assim ele triplica sua renda. “Na maior parte dos casos, a economia não é informal porque gosta de ser, é informal porque tem barreiras que a induzem à informalidade e, com

N
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isso, reduzem a competitividade e a rentabilidade das empresas formais. Isso cria a concorrência desigual, que é o foco do ETCO”,
disse Heinz-Peter Elstrodt, principal executivo da McKinsey na América Latina, durante a apresentação do estudo, em 7 de junho,
no Rosa Rosarum, em São Paulo.
Há mais de 15 anos, o McKinsey Global
Institute (MGI) vem estudando a produtivi-

A INFORMALIDADE
NO MUNDO
Renda nacional bruta (em %)
EUA
China
Austrália
Chile
Índia
Argentina
Coréia do Sul
México
Colômbia
Brasil
Rússia

8,8%
13,1%
15,3%
19,8%
23,1%
25,4%
27,5%
30,1%
39,1%
39,8%
46,1%
Fonte: McKinsey
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Estudo McKinsey

BRASIL SUBTERRÂNEO
A informalidade nos 28 setores da economia que
correspondem a 93,4% das ocupações no país (em %)
Agricultura e pecuária
Serviços pessoais
Serviços domésticos
Construção
Vestuário e acessórios
Alojamento e alimentação
Atividades recreativas e culturais
Têxteis
Comércio
Móveis
Varejo de combustíveis
Transporte terrestre
Produtos de madeira
Alimentícios e bebidas
Produtos de metal
Produtos de minerais não metálicos
Serviços às empresas
Couros e calçados
Atividades imobiliárias
Produtos de fumo
Produtos químicos
Saúde e serviços sociais
Correios e telecomunicações
Educação
Máquinas e equipamentos
Intermediação financeira
Administração pública
Veículos automotores

90%
79%
72%
71%
62%
59%
57%
56%
54%
51%
51%
47%
41%
40%
38%
38%
31%
28%
27%
26%
22%
19%
17%
17%
17%
11%
10%
9%
Fonte: McKinsey
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dade das economias dos países desenvolvidos. A partir de 1994, quando o MGI começou a acompanhar também a performance
das nações em desenvolvimento, percebeuse que a questão da informalidade é o principal entrave para o aumento da produtividade e o crescimento desses países. “A informalidade tem um impacto negativo muito
maior do que a falta de estrutura ou a baixa
educação”, afirmou Elstrodt.
Ao colocar a lupa sobre o Brasil, a McKinsey enxergou o que alguns não queriam ver,
outros preferiam não ver e a maioria da população não tinha a menor idéia: a amplitude da informalidade e sua capacidade de corroer a lucratividade das empresas que atuam
na legalidade. O índice da informalidade brasileira na economia (39,8%) é um dos mais
altos do mundo, só perdendo para a Rússia
(46,1%). A extensão da informalidade no Brasil varia de setor para setor. Baseada nos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílios – PNDA, realizada pelo IBGE, e
na ausência de contribuição previdenciária
como indício de informalidade, a McKinsey
constatou que, em 11 setores – relacionados
a agropecuária, construção, varejo, além de
ramos industriais e de serviços intensivos de
mão-de-obra, correspondentes a 63% do emprego total –, mais da metade dos trabalhadores está em situação informal.
O campeão da informalidade é o setor agropecuário, em que 90% da mão-de-obra não
tem registro na Carteira de Trabalho. E aqueles que trocam o campo pela cidade na esperança de serem tratados com mais dignidade por seus futuros empregadores não encontram ocupação no setor formal. Ou seja,
a informalidade só muda de endereço. A triste constatação é feita pela McKinsey com base no levantamento de empregados das regiões metropolitanas. No período de 1992 a
2002, os trabalhos sem carteira assinada foram responsáveis por 87% das ocupações geradas. Essa tendência vem sido mantida, como demonstram dados do IBGE para os últimos 12 meses até abril de 2004.
Adulteração
Na cadeia produtiva, a informalidade se
manifesta de várias maneiras. No caso dos
combustíveis, por exemplo, o maior problema está na adulteração, que atinge pelo menos 10% do volume vendido, segundo a
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Agência Nacional de Petróleo. Nos postos
de combustível, pelo menos 20% da mão-deobra é informal, e a maioria trabalha nos
postos sem bandeira. Some-se a isso o aumento galopante desses postos sem bandeira, cuja participação saltou de 6% (1999)
para 27% (2002). A sonegação no setor ultrapassa R$ 2,6 bilhões, quantia superior ao
total de royalties de petróleo em 2002.
A indústria de cigarros também é duramente atingida, principalmente pelo contrabando. Para ter uma idéia, do total de 131 bilhões de unidades comercializadas por ano,
mais de um terço ocorre ilegalmente, em especial devido ao contrabando (mais de 35 bilhões) proveniente de fábricas paraguaias,
uruguaias e chinesas. Cerca de 22% do faturamento do mercado vai para os cofres da
concorrência desleal. Detalhe: o cigarro é
um produto que tem uma carga tributária
correspondente a 180% do faturamento líquido do fabricante. A evasão fiscal chega a
R$ 1,4 bilhão, contra uma arrecadação anual
de impostos que gira em torno de R$ 4,3 bilhões. Além disso, mais de 25% da mão-deobra empregada é informal.

Entre os setores que mais sofrem com a
concorrência predatória, o estudo da McKinsey aponta ainda os de cervejas e refrigerantes. Nos dois casos, a informalidade vem na
forma de evasão fiscal. Cerca de R$ 1,3 bilhão da arrecadação total, de R$ 9,4 bilhões,
são sonegados. A evasão é praticada ao longo de toda a cadeia, sempre com a participação dos produtores, que atuam como contribuintes substitutos para os elos seguintes.
A principal forma de evasão é a dupla emissão ou a reutilização de notas fiscais, seja na
venda do produto, seja na compra de insumos. Há ainda a estratégia ilícita da simulação de destino, através da qual os fabricantes aproveitam-se das diferenças de alíquotas de imposto entre estados para recolher
menos do que o devido.
Afinal, como o Brasil chegou à essa situação de paraíso da ilegalidade, em que União,
estados e municípios perdem em arrecadação
mais de R$ 160 bilhões por ano com contrabando, sonegação e falsificação de produtos?
As principais causas, segundo o relatório
da McKinsey, são as barreiras relacionadas
à rigidez e complexidade regulatória, aos en-

EXEMPLOS DE FORA
Países em guerra contra a economia informal
Um dos caminhos para aliviar a asfixia da informalidade pode estar nas experiências de países como Polônia,
Espanha, Peru, Portugal e Reino Unido. Em comum, todos eles contam com a vontade política do governo e da
iniciativa privada de travar uma guerra contra as práticas ilegais da economia. Em todos os casos de programas
bem-sucedidos desses países, há quatro quesitos fundamentais: prioridade governamental, foco setorial, reformas estruturais e responsabilização, coordenação e transição. Na Polônia, um programa que envolvia isonomia
na tributação e esforço concentrado na fiscalização de
evasão fiscal resultou em uma significativa redução da
informalidade no varejo, que hoje é de 10%, além de
atrair investimentos estrangeiros. Outro país que priorizou a luta contra a economia informal foi Portugal.
Para alcançar os índices de desenvolvimento da União
Européia, o governo português resolveu correr atrás do
prejuízo e lançou o programa Portugal 2010, que reúne
uma série de medidas para combater a economia paralela. Não é preciso ir tão longe para ver um exemplo de sucesso na eliminação de barreiras à economia formal. O
Peru é um excelente retrato dessa realidade. Após concluir que a exclusão econômica da parcela mais pobre e
significativa da população estava ligada aos altos índices
de informalidade, o Peru passou a fazer uma série de in-
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tervenções rumo à formalização de sua economia. Só um
exemplo: o tempo para obter uma licença de negócio despencou de 300 dias para um dia (interagindo com apenas
um funcionário por departamento). Resultado: uma economia de US$ 700 milhões em despesas administrativas.
Quando o assunto é o impacto positivo dos programas
de combate à informalidade, a Espanha está na primeira
fila. Com foco nas áreas tributária e trabalhista, o programa espanhol obteve um aumento de arrecadação de impostos de mais de 75% nas micro e pequenas empresas.
Para isso, fez um sistema de tributação simplificado para
as micro e pequenas empresas, além de criar um tribunal
especial para casos de evasão fiscal. No campo trabalhista, a Espanha realizou uma reforma que flexibilizou o
mercado. O trabalho temporário, antes proibido, foi permitido. Além disso, o governo cortou entre 25% e 45% a
contribuição previdenciária paga pelas empresas para trabalhos em tempo parcial. Resultado: de 1994 para cá, a
taxa de emprego cresceu quase um terço e a taxa de desemprego caiu perto de 40%. No Reino Unido, o governo de Tony Blair montou uma estrutura interministerial
(um comitê com oito membros do gabinete do primeiroministro), com participação do setor privado. Um dos principais objetivos é intensificar a produtividade das empresas privadas através da redução da informalidade.
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Estudo McKinsey
Segundo estudo
da McKinsey, a
carga tributária
no Brasil já passa
de 40% do PIB

CARGA TRIBUTÁRIA
NO MUNDO
Total de impostos coletados em 2001 (em % do PIB)
Colômbia
Taiwan
China
Índia
México
Argentina
Rússia
EUA
Irlanda
Austrália
Brasil
Canadá
Alemanha
Reino Unido

13,1%
13,2%
15,0%
15,8%
16,5%
20,9%
25,9%
29,2%
29,4%
32,4%
34,4%
35,3%
36,2%
37,4%
Fonte: IMD Competitiveness Yearbook 2003

cargos tributários e à baixa capacidade das
autoridades para aplicar as obrigações legais,
tanto sob forma de penalidade quanto de fiscalização sobre as empresas. O engessamento provocado pela burocracia regulatória no
Brasil começa na criação da empresa.
De acordo com uma pesquisa do Banco
Mundial, o processo de abertura de um negócio no Brasil dura 152 dias – o sexto período mais longo dos 133 países pesquisados –,
o que equivale ao triplo da média mundial (de
57 dias). Há exemplos, porém, de matar de
inveja. Na Austrália, é possível abrir uma firma em apenas dois dias e, nos Estados Unidos, são necessários quatro dias. Se é complicado abrir uma empresa no Brasil, fechar,
então, nem se fala. Com período médio de
dez anos, o Brasil tem o segundo processo de
encerramento de negócio mais lento do mundo, perdendo apenas para a Índia, com 11,3
anos. A média mundial é de 3,2 anos.
Quando o assunto é tributação, o Brasil
também nada de braçadas, infelizmente contra a maré da modernidade e da competitividade. Nos países em desenvolvimento, a carga tributária é de, no máximo, 25% do PIB,
sendo cerca de 80% dos impostos cobrados
das empresas formais. Ao mesmo tempo, a
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MANIFESTAÇÃO
DA ECONOMIA INFORMAL
De forma diferenciada nos variados setores
Construção
• Sem registro de funcionários nem de horas trabalhadas
• Compra de materiais sem nota fiscal
• Falta de atendimento a normas técnicas
Farmacêutico
• Produtos com aduteração/contaminação do princípio ativo
Varejo alimentício
• Sonegação de impostos sobre vendas
• Sem registro de funcionários
Audiovisual/software
• Violação de direitos autorais
Cigarros
• Contrabando/falsificação de produtos
Carnes bovinas
• Aproveitamento de carcaças inadequadas para consumo
Cervejas e refrigerantes
• Subdeclaração da produção
• Reutilização de notas fiscais
Combustíveis
• Adulteração do combustível
• Fabricação irregular (no posto) de álcool hidratado
a partir do anidro
Fonte: IMD Competitiveness Yearbook 2003
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cobrança de impostos sobre pessoas físicas
e propriedades é bastante reduzida. Já nos
países desenvolvidos, embora a carga costume ser igual ou superior a 30% do PIB, apenas a metade é cobrada das empresas. No
Brasil, a carga tributária em 2001 era de
34,41% do PIB. Atualmente, é de 37% do
PIB, muito superior à maior parte dos países em desenvolvimento, como México
(16,5%), China (15%), Taiwan (13,2%) e Argentina (20,9%). Ou seja, o Brasil tributa
como se tivesse o porte de um país desenvolvido do calibre da Alemanha (36,2%) ou
do Reino Unido (37,4%).
O levantamento da McKinsey aponta que
os custos associados ao cumprimento de regulamentações complexas e inflexíveis são
uma das principais causas da informalidade. As leis trabalhistas, por exemplo, são
bastante onerosas na maior parte dos países em desenvolvimento. Por esse motivo,
acabam sendo cumpridas apenas pelo setor
público e pelas empresas da economia formal que têm condições para isso. Como resultado, grande parte da força de trabalho
acaba por se deslocar para o mercado informal, permitindo a esses trabalhadores receberem, no curto prazo, um pagamento maior
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a um custo menor para o empregador. De
acordo com o estudo da McKinsey, o mercado imobiliário é outro exemplo de segmento no qual a regulamentação onerosa traz
implicações sérias. Nesse caso, a complexidade da regularização de imóveis acaba gerando a informalidade. Nas Filipinas, por
exemplo, são necessárias 168 etapas para a
legalização de terras irregulares perante 53
órgãos públicos e privados, levando de 13 a
25 anos para ser completada.
Quanto maior a carga tributária e regulamentar, menor a probabilidade de os órgãos
estatais e os tribunais serem capazes de controlar o cumprimento da lei pelas empresas.
A Justiça brasileira é considerada lenta por
mais de 90% dessas empresas. Segundo a
McKinsey, o problema é agravado pela escassez de recursos, pela falta de estrutura e
pela pouca transparência e clareza de responsabilidades nas diferentes esferas, em
muitos casos dando margem à corrupção.
Pesa ainda o fato de a Justiça no Brasil estar sobrecarregada. Enquanto o Supremo
Tribunal Federal analisa cerca de 164 mil
processos anualmente, a Suprema Corte dos
EUA deve pronunciar-se sobre cerca de 100
casos neste ano.
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Conclusões
e propostas
ETCO mobiliza o empresariado nacional na
luta contra os negócios informais em evento
que discute o tema da informalidade
m dos principais objetivos do Seminário Brasil Paralelo X Crescimento Econômico, promovido pelo ETCO, era abastecer a sociedade civil com o maior e mais
atualizado estudo sobre a informalidade já feito no país. Foi o pontapé inicial de uma forte
mobilização em torno do assunto, que reuniu
empresários, economistas, membros do governo federal e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A constatação unânime entre os
participantes do evento foi alarmante: o estado paralelo vem ganhando dimensões preocupantes, o que compromete seriamente a sobrevivência das empresas éticas, além de inibir a tão
desejada retomada do desenvolvimento. O freio
na melhoria da produtividade nacional é, na avaliação de Alexandre Scheinkman, economista e
professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o efeito mais perverso da economia informal. “A baixa eficiência das empresas
brasileiras tornou-se o principal obstáculo para o desenvolvimento econômico do país”, concluiu Scheinkman. Os dados da McKinsey comprovam a teoria de Scheinkman. Bastaria uma
redução de 20% na informalidade para que o PIB
per capita aumentasse algo em torno de 1,5%
ao ano no Brasil.

U
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Produção legal:
o estado paralelo
compromete a
sobrevivência
das empresas
éticas

FOTOS: AG. O GLOBO
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McKinsey:
“É preciso traçar
uma política
que reduza a
sedução que a
concorrência
predatória
tem sobre as
empresas
brasileiras “

PROPOSTAS APRESENTADAS DURANTE O SEMINÁRIO
A seguir, as principais sugestões do seminário Brasil Paralelo X Crescimento Econômico
No campo político:
• Prioridade governamental para inibir as práticas de sonegação de impostos,
contrabando e adulteração de marca;
• Construir uma agenda de combate à ilegalidade e, ao mesmo tempo,
incentivar a concorrência legal;
• Avaliar as possibilidades de aplicar no Brasil modelos de países vitoriosos
na luta contra a economia informal.
No campo econômico:
• Realinhar o modelo industrial com ênfase em setores intensivos de mão-de-obra,
como têxteis, calçados e vestuário, com o objetivo de elevar as importações
e ampliar a oferta de empregos a trabalhadores menos qualificados;
• Criação de mecanismos que permitam àqueles que se sentirem
prejudicados fazer prevalecer rapidamente seus direitos
quanto à propriedade industrial.

Traçar uma política capaz de reduzir a sedução que a concorrência predatória tem
sobre as empresas brasileiras e criar mecanismos para uma transição pacífica do grave quadro atual para um ambiente de gradativa normalidade estão entre os desafios
lançados após o seminário. Um dos caminhos passa, sem dúvida, por um benchmarking em países que obtiveram sucesso no
combate à informalidade, como, por exemplo, a Espanha, onde o emprego formal deu
um salto de 47% da população economicamente ativa, em 1994, para 60% em 2002.
Outra solução, apontada pelo economista
Eduardo Giannetti da Fonseca, é a desoneração sobre o fator trabalho, que é altamente taxado. “O Brasil tem de rever com urgência os encargos que incidem sobre a folha de salários das empresas”, alertou.
Giannetti defendeu uma redução de 20%
para 14% da contribuição paga ao INSS pelos empregadores. Segundo ele, o Brasil é
campeão mundial em ações trabalhistas.
“Há até um mercado secundário de ações
trabalhistas: a pessoa cede o direito se o sindicato processar a empresa e ganha dinheiro
à vista”, disse Giannetti da Fonseca.
De acordo com o estudo da McKinsey, há
três aspectos que contribuem para a proliferação da informalidade no país: a realidade sociodemográfica, que cria uma ampla força de trabalho de menor capacitação
e está disposta a entrar no mercado de trabalho informal; os elevados custos da atuação formal, como contribuição trabalhista
e previdenciária; e a insuficiência de mecanismos e instituições de coibição às práticas da economia informal.
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No campo tributário:
• Adoção de medidas simples e paulatinas, que atendam às diferentes
demandas setoriais;
• Ampliação das facilidades do Simples, hoje restritas ao âmbito federal
e às esferas estaduais e municipais;
• Cadastro único, com base nos dados das juntas comerciais;
• Documento de arrecadação único;
• Integração com o lucro presumido;
• Simplificação nos processos administrativos e judiciais;
• Fiscalização com repercussão federativa;
• Uniformização e redução do número de alíquotas;
• Cobrança do ICMS na origem, mantida a partilha entre origem e destino;
• Regulamento único;
• Redução da contribuição previdenciária, descontada da folha de
pagamento das empresas, com o objetivo de incentivar a contratação
de empregos formais;
• Simplificação tributária, que, apenas no caso do ICMS, envolve
27 leis e 57 alíquotas, o que provoca um forte estímulo à sonegação;
• Redução do tempo de abertura e fechamento das empresas;
• Análise da possibilidade de isenção de impostos, de alto a baixo,
para gêneros alimentícios de primeira necessidade, com o propósito
de criar a cultura da não-sonegação;
• Interligação da Polícia e da Receita Federal por meio de ações
de inteligência em regime de fronteiras e portos.
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A luta contra
a concorrência
predatória
Em 2003, os setores de cerveja, refrigerante, fumo e combustível
criaram o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO – e iniciaram uma batalha contra a informalidade na economia brasileira
udo começou no segundo semestre de 2002, quando um grupo
de empresários dos setores de
cerveja, refrigerante, fumo e combustível percebeu que havia entre eles algo em comum: a preocupação com
a disparada da informalidade na economia
brasileira. Ao constatar que estavam trabalhando individualmente contra violações na
lei que afligiam todos, como sonegação fiscal, contrabando e falsificação de marcas,
decidiram unir suas forças. O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO –
surgiu da confluência desses quatro segmentos econômicos ao perceberem que os
problemas não afetavam apenas seus setores, mas toda a sociedade.
Sua missão: lutar contra a concorrência
predatória, que custa aos cofres públicos
uma perda em arrecadação de R$ 6 bilhões
ao ano somente nos quatro setores (cerveja, refrigerante, fumo e combustível). Esse
valor significa três vezes os recursos necessários para um ano do Programa Fome Ze-

T
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ro ou o suficiente para dobrar o orçamento do Ministério da Educação ou o da Saúde. Com esse montante nos cofres públicos, seria possível construir 500 mil casas
populares por ano (uma casa popular, feita
pela Companhia de Desenvolvimento Social e Urbano – CDHU, sai por R$ 12 mil).
Em 8 de abril de 2003, o ETCO era lançado em uma concorrida solenidade na Academia de Tênis, em Brasília, com a presença de cerca de 500 representantes empresariais e autoridades do governo. Na ocasião,
Emerson Kapaz, que aceitou o convite para
ser o presidente-executivo da entidade, feito pelos membros do Conselho de Administração do ETCO – Milton de Carvalho Cabral, presidente do conselho do ETCO e vice-presidente da Souza Cruz, Victorio De
Marchi, co-presidente da Ambev, Hoche José Pulcherio, diretor-executivo da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola, e Leonardo Gadotti Filho, diretor de suprimentos da Esso –, lançou a primeira
ofensiva à concorrência desleal. Kapaz pe-
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Foto maior: Kapaz, o ministro José Dirceu
e o senador Romeu Tuma no lançamento
do ETCO, em abril de 2003, em Brasília
Fotos centrais: Seminário Comércio Ilegal,
realizado pelo PT, em parceria com o ETCO,
em outubro de 2003, em Brasília
Acima: Scheinkman, Kapaz e Abílio Diniz
no evento do seminário da McKinsey,
em junho de 2004, em São Paulo

AG. O GLOBO

ETCO_01

diu ao ministro-chefe da Casa Civil, José
Dirceu, a criação de um programa de combate à ilegalidade no meio empresarial.
Desde então, o ETCO passou a promover
uma série de ações e alianças estratégicas
juntamente com a Receita Federal, os governos federal e estadual e a iniciativa privada a fim de combater a ilegalidade e na
defesa pela redução tributária. Os resultados concretos começaram a aparecer rapidamente. Um dos maiores motivos de comemoração é a homologação do primeiro
medidor de vazão de controle tributário do
país, em 21 de julho deste ano, instalado
na fábrica da Ambev, em Jaguariúna.

Sonegação fiscal
A partir daquela data, toda a indústria de
cerveja do Brasil tem um prazo de seis meses para instalar os equipamentos. Em 2005,
será a vez da indústria de refrigerantes. Essa era uma antiga reinvidicação do setor de
cerveja e de refrigerantes, que ganhou força com a intensa participação do ETCO no
processo de sensibilização da questão (so-
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mente no setor de cerveja, a sonegação fiscal é de R$ 720 milhões ao ano) com o governo e a Receita Federal.
Outra vitória importante do ETCO foi sua
colaboração na decisão do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin, de reduzir a
alíquota do ICMS do álcool hidratado de
25% para 12%, no início deste ano. “Fizemos uma parceria com o governo do estado de São Paulo e conseguimos mostrar ao
governador, Geraldo Alckmin, que o melhor
método de combater a sonegação do álcool
hidratado era baixar a alíquota”, disse Emerson Kapaz, presidente-executivo do ETCO.
Resultado: houve um aumento de 7% na arrecadação. “Esse é um exemplo muito positivo, que joga por terra a teoria de que vai
se arrecadar mais aumentando os impostos”, afirmou Kapaz.
Ainda no setor de combustíveis, a participação do ETCO foi fundamental na redução das liminares para o não-recolhimento
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Através dessas liminares, os postos continuavam operando e,
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portanto, concorrendo de forma desleal com
as empresas sérias, que pagavam a Cide. Depois de maio de 2003, havia 40 liminares
permitindo o funcionamento de distribuidoras irregulares. “Após um trabalho do instituto para o esclarecimento da questão com
os juízes, o número de liminares caiu a zero em janeiro deste ano”, declarou Kapaz.
CPI da Pirataria
Na busca por soluções para reduzir a asfixia da atividade empresarial em todo o território nacional, o ETCO contribuiu também na organização de forças-tarefa contra as práticas ilegais em vários estados do
Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Pernambuco, entre outros.
No Rio de Janeiro, por exemplo, uma parceria entre o ETCO e o governo estadual
resultou na criação da primeira delegacia
especializada em coibir o comércio ilegal
de cigarros, cerveja e refrigerante.
“Acho necessário ressaltar também a importância da CPI da pirataria, que se transformou num momento de aprofundamen-
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to da questão”, disse Kapaz. Tanto na CPI
da pirataria quanto na CPI do combustível,
o ETCO marcou presença. Em ambos os
fóruns, o instituto apresentou dados que retratam os impasses vividos pelas empresas
que funcionam na legalidade. Estima-se,
por exemplo, que o contrabando de produtos falsificados movimente R$ 35 bilhões
por ano no Brasil. No segundo semestre do
ano passado, o ETCO deu mais uma demonstração de seu empenho na luta contra
a concorrência desleal.
O instituto apoiou de maneira efetiva o
seminário Comércio Ilegal: Implicações e
Alternativa, realizado em 6 e 7 de outubro
de 2003, em Brasília, pelo Diretório Nacional do PT. O evento resultou na Carta de
Brasília, com sugestões para combinar políticas inovadoras com o crescente rigor na
fiscalização. Na ocasião, o ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, sugeriu – e o
ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu,
referendou – a criação de um sistema nacional de combate à ilegalidade e defesa da
ética na concorrência.
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Concorrência predatória

OS NÚMEROS DO COMBUSTÍVEL

O impacto
da economia
subterrânea

OS NÚMEROS DO REFRIGERANTE

O Brasil perde R$ 160 bilhões em

• Seu faturamento em 2003 foi de
R$ 9,5 bilhões;
• A produção brasileira dobrou de
6 bilhões de litros em 1988 para
12 bilhões em 2003;
• O número de fabricantes regionais
cresceu de 46 em 1988 para 750 em 2003;
• As perdas do setor em arrecadação
chegam a R$ 600 milhões por ano;
• O setor gera 60 mil empregos diretos
e 520 mil empregos indiretos;
• A carga tributária varia conforme
o estado, mas é de 31% na média.

arrecadação por ano com contrabando, sonegação e falsificação
O impacto da informalidade na economia
brasileira é de deixar qualquer um de cabelos
em pé. Por ano, União, estados e municípios
perdem em arrecadação mais de R$ 160 bilhões com contrabando, sonegação e falsificação. Segundo o economista Eduardo Giannetti da Fonseca, o Brasil está vivendo o fenômeno da polarização: a classe média das empresas
brasileiras está desaparecendo. Além disso, a
concorrência predatória ainda afasta os grupos internacionais interessados em investir no
país. “Tenho tido contato com diversos dirigentes de grandes multinacionais. Eles estão relutando em investir no Brasil porque temem
que suas fatias de mercado sejam comidas pela informalidade incentivada pela pesada carga tributária”, disse Giannetti.
A concorrência é para lá de desleal. Na indústria de cerveja, por exemplo, o fabricante
que sonega 50% dos impostos aumenta sua
margem de lucro em 125%. No setor de refrigerantes, as perdas em arrecadação chegam a
R$ 600 milhões ao ano. A informalidade ataca por todos os flancos. Cerca de 30% dos 131
bilhões de cigarros consumidos no Brasil em
2003 eram ilegais. Para cada 20 litros de gasolina que são comercializados no país, 1 litro é
adulterado, e a sonegação total no setor está
estimada em R$ 2,6 bilhões. Ao lado, um retrato dos efeitos da concorrência ilegal nos setores da economia que compõem o ETCO.
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• O setor faturou R$ 115 bilhões
em 2003;
• Foram recolhidos R$ 45 bilhões
em tributos, sendo R$ 19 bilhões
em impostos federais e R$ 26
bilhões em impostos estaduais;
• São 300 mil empregos diretos
e indiretos;
• São R$ 700 milhões
em investimentos;
• 40% do álcool hidratado
comercializado é clandestino;
• Para cada 20 litros de gasolina
vendidos no país, pelo menos
1 litro é adulterado. No estado de
São Paulo, essa proporção dobra
para 20 por 2. Isso significa 38
milhões de litros de gasolina fora
de especificação nos tanques dos
consumidores daquele estado;
• A sonegação total no setor
está estimada em R$ 2,6 bilhões;
• As liminares concedidas pela
Justiça contra a cobrança da
Cide custaram em 2003 mais de
R$ 800 milhões ao erário.

OS NÚMEROS DA CERVEJA
• O imposto é 33% do preço;
• Em 2002, a Ambev e a Kaiser
tinham 81% do mercado e pagaram
94% dos impostos do setor;
• A sonegação federal é de R$ 305
milhões e a estadual, de R$ 415
milhões (sem falar em IR nem em
encargos trabalhistas);
• O fabricante que sonega 50% dos
impostos aumenta sua margem de
lucro em 125%;
• Uma cervejaria recebe 2 milhões
de notas fiscais e emite 70 milhões
de notas fiscais por ano. Ou seja,
a sonegadora economiza no
imposto e na burocracia.
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OS NÚMEROS DO FUMO
• Cerca de 30% dos 131 bilhões de cigarros consumidos
no Brasil em 2003 são ilegais;
• Metade das empresas de varejo do país – cerca de 170 mil
– vende produtos falsificados;
• A evasão fiscal soma R$ 1,4 bilhão, sendo fruto do
contrabando, da falsificação e da sonegação fiscal no país;
• O mercado ilegal de cigarros movimenta R$ 2 bilhões por ano;
• O contrabando vem de 33 fábricas paraguaias
e uma uruguaia;
• O maço de cigarros, que custa R$ 1,60 no mercado legal,
custa menos de R$ 1 no comércio ilegal;
• O preço mínimo de venda do maço de cigarros para
cobrir os custos de produção mais os impostos
(IPI, ICMS, PIS e Cofins) é de R$ 1,40;
• As empresas brasileiras que praticam evasão fiscal possuem
cerca de 12% do mercado e respondem por menos de
1,4% do IPI arrecadado pelo setor.
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Parcerias

O avanço
das forçastarefa
Um novo modelo de parcerias entre estados e iniciativa privada no
combate à concorrência predatória
Por Juliana Almeida
s parcerias formadas entre o
ETCO e alguns estados brasileiros com o objetivo de combater
a sonegação, a pirataria e o contrabando têm resultado em ações
que já podem ser usadas como modelo em
todo o país. São as chamadas forças-tarefa,
que começaram a ser implementadas a partir de contatos iniciados no ano passado
com os estados do Rio de Janeiro, de São
Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do
Sul, de Pernambuco e do Ceará.
As primeiras reuniões com governadores e
membros das secretarias estaduais para discutir o assunto datam da fundação do ETCO,
em abril de 2003. De acordo com Emerson
Kapaz, presidente-executivo do Instituto, inicialmente as discussões foram focadas no estabelecimento de um modelo operacional,
formal ou não, de combate à ilegalidade e,
posteriormente, na aproximação entre as partes para a assinatura de convênios.
“O ETCO contribuiu com dados numéricos e com informações sobre como aconte-

A
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cem as operações ilegais, além de sugestões
de saídas e opções, como a eventual implantação de mecanismos de controle em fronteiras e de treinamento para as equipes que
trabalham diretamente com isso”, conta Kapaz. Na opinião do presidente-executivo do
ETCO, as parcerias criam um espaço de
atuação comum, como se fosse uma central de inteligência e operação, que ajuda a
combater a ilegalidade.
Cada estado desenvolveu ações de acordo
com suas necessidades e especificidades.
No Rio de Janeiro, por exemplo, foi criada
uma delegacia especializada para acabar com
o comércio ilegal de cervejas, refrigerantes
e cigarros, prática que desvia R$ 300 milhões dos cofres do estado. Essa foi a ação
inicial da parceria entre o ETCO, o governo do estado do Rio de Janeiro (por meio
das Secretarias da Receita e da Segurança
Pública) e o Disque-Denúncia. Através desse serviço, os cidadãos podem denunciar irregularidades nos produtos citados, contribuindo para a diminuição da ilegalidade.
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A delegacia, a primeira desse estilo no Brasil, confirma o pioneirismo de um estado que
há sete anos mantém uma promotoria especializada no assunto. Nos três primeiros meses de funcionamento, foram apreendidos 5
milhões de óculos e 40 toneladas de artigos
falsos ou contrabandeados no centro da capital carioca, como cigarros, fitas virgens de
vídeo e brinquedos, em dois ônibus provenientes do Paraguai, assim como microcomputadores com softwares piratas em cibercafés
da Zona Sul da cidade.
O governo de São Paulo – atual foco de
atuação do ETCO – também tem mostrado interesse em assinar um termo de cooperação com o instituto, como ocorreu com
o Rio Grande do Sul. Naquele estado, foi
formado, em julho de 2004, um comitê envolvendo diversos órgãos estaduais para
atuar na apreensão de mercadorias falsificadas. A idéia é fazer algo semelhante na
capital paulista, onde uma força-tarefa mapeou recentemente mais de 40 depósitos
ilegais e apreendeu, durante uma operação,

agosto de 2004

47 caminhões de contrabando em dois prédios da Rua 25 de Março.
Em Minas Gerais e em Pernambuco, foram feitas reuniões de aproximação com a
Secretaria da Fazenda de cada estado, e o
passo seguinte será dar seqüência aos projetos sugeridos. Já no Ceará, a aposta é numa aceleração do processo a partir de agosto, quando o ETCO promoverá um seminário sobre o assunto.
Em âmbito nacional, o exemplo concreto
de força-tarefa bem-sucedida foi a extensão
para todo o país da obrigatoriedade de instalar medidores de vazão em fábricas de cerveja e de refrigerante. Regulamentado pela
Secretaria da Receita Federal, o sistema permite o acompanhamento diário da produção
dessas bebidas, inibindo a sonegação fiscal.
Medidores assim poderiam ser utilizados
também no controle da fabricação de combustíveis, mas, devido aos grandes volumes,
a medida mais eficaz nesse caso provavelmente será a criação de uma delegacia especializada para fiscalizar esse setor.
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Emerson Kapaz

“A grande novidade é a radiografia meticulosa com nomes de
pessoas e empresas, com CPF e CNPJ, além de estatísticas atualizadas, que compõe o cenário da concorrência ilegal”

CPI da pirataria:
um exemplo a ser valorizado
ertamente, chegou o momento de olhar o Congresso Nacional de forma mais construtiva e otimista. Numa visão retrospectiva, vamos encontrá-lo
no passado recente votando o impeachment de um presidente da República acusado de corrupção e cassando o mandato
de parlamentares que trilharam idêntico
caminho ou se comportaram em flagrante oposição às normas de decoro que regem a casa. A esse acervo de atitudes positivas e históricas vem somar-se agora a
CPI da pirataria de produtos industrializados e sonegação fiscal.
É um documento exemplar. A grande
novidade é a radiografa meticulosa com
nomes de pessoas e empresas, com CPF
e CNPJ, além de estatísticas atualizadas,
que compõe o inquietante ambiente da
concorrência ilegal em áreas que vão de
cigarros e bebidas à indústria fonográfica, de copiadoras e óculos a produtos farmacêuticos, softwares, autopeças e televisão por assinatura. No setor de cervejas, por exemplo, as fraudes se sucedem:
na compra de insumos, o malte e a lata,
responsáveis por R$ 9 em cada R$ 10 do
valor da produção; no esquema de vendas, em que uma nota fiscal é utilizada
para cinco viagens de distribuição e, inclusive, na simulação de exportações.
Na área de cigarros, os números falam
por si: de cerca de 144 bilhões de unida-

C
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des comercializadas, o mercado ilegal responde por 46 bilhões. São R$ 6,6 bilhões
no mercado legal e R$ 1,9 bilhão no mercado ilegal. A perda para os cofres públicos resultante da sonegação soma R$ 1,3
bilhão por ano. Ou o equivalente a cerca
de 10% do crédito que o governo, por meio
do BNDES, coloca à disposição de setores prioritários da indústria.
O quadro de adversidades se repete no
mercado da indústria fonográfica, com a
pirataria controlando R$ 6 em cada R$ 10

“

O país amadureceu e tem

consciência de que é a força da
opinião pública, e não sua inércia,
que traçará o roteiro das várias
mudanças

”

das vendas de músicas. Isso significou um
duro golpe para a indústria formal, que,
de 1997 para cá, perdeu 38% de seu faturamento. Outro dos impactos negativos da falsificação de produtos ocorre em
meio aos produtos farmacêuticos. Segundo os dados coletados pela CPI, pelo
menos 11 bebês e um adulto morreram
agosto de 2004

em hospitais do Rio de Janeiro, vítimas
de infecções generalizadas após a ingestão de medicamentos pirateados. Nas
mesmas circunstâncias morreram 22 pessoas nos estados de Goiás, Bahia e Minas
Gerais. As empresas de fachada se multiplicam e, com elas, o drama da fabricação irregular, não autorizada, de remédios
sem o mínimo controle de qualidade.
Em relação aos softwares, a despeito
de a pirataria ter recuado, o cenário ainda está muito mal. Como mais da metade do mercado não paga direitos autorais, o país “a cada dia se torna mais desinteressante para a injeção de novos
investimentos nacionais e internacionais”.
Vale lembrar que se trata de um negócio
que movimenta US$ 7,9 bilhões, se incluída a prestação de serviços. Há casos

“

O Congresso Nacional acaba

de dar um exemplo que precisa ser
valorizado pela coragem e pela legitimidade de uma CPI

”

em que os prejuízos são mais de natureza social do que econômica. A pirataria
no sinais eletromagnéticos das televisões
por assinatura é emblemática: favorece o
crime organizado, como constatou a CPI,
ao “expandir seus domínios na indústria
de mão-de-obra e conquistar, através de
pequenas redes locais, meios poderosos
de comunicação com as comunidades”.
É oportuno lembrar que, nesse contexto, poderia ainda ser enfatizado o problema da adulteração de combustíveis, em
que autênticas máfias continuam a atuar,
apesar da firme repressão policial. Na raiz
da expansão das práticas de pirataria e sonegação fiscal – e, sob esse aspecto, as
conclusões da CPI são veementes –, encontram-se a “tributação excessiva” e “a escassez e o custo do crédito”. Combinadas,
tornam difíceis a criação e a manutenção
de empresas e do emprego, quando não
obrigam o empresário a fechar o negócio.
agosto de 2004

Como desdobramento, oferece vantagem
competitiva aos que agem à margem da lei.
É um duplo front, um mesmo combate.
Não é recomendável o engajamento em
um – o enfrentamento direto da ilegalidade – e negligenciar o segundo – suas causas profundas. Historicamente, o Brasil é
muito lento para dar respostas às grandes
causas nacionais. Em O Abolicionismo,
Joaquim Nabuco reclama veementemente da lentidão com que dom Pedro II, ao
longo de um reinado de 42 anos, enfrentou a questão do término da escravidão,
fonte de corrupção social e do desprestígio da imagem brasileira no exterior.
Com maior ou menor intensidade, a história tem se repetido. A época recente registra o adiamento por toda uma longa
década da reforma tributária. Quase o
mesmo tempo tem consumido a reforma
do Estado, a reforma do Judiciário e a reforma do sistema financeiro. Com isso,
cria-se um abismo entre os governantes
e a sociedade, atrofiando as possibilidades de desenvolvimento e transferindo para as gerações futuras um triste legado de
impasses e contradições.
A mensagem que transpira do documento da CPI, contudo, é animadora. Pelo
volume e pela qualidade das informações,
demonstra que a opinião pública começa a fazer valer sua voz. Se no passado essa silenciou quando a comunidade internacional estigmatizou o Brasil como um
país de escravos, agora não se revela disposta a aceitar o estigma de país onde as
leis não funcionam. É um fato dos mais
motivadores por revelar que um novo
comportamento se impõe. De um lado,
porque há um sentimento de absoluta rejeição a tudo o que se associa ao crime
organizado, como a pirataria e a sonegação de impostos. De outro, porque o país
amadureceu e tem consciência de que é
a força da opinião pública, e não sua inérca, que traçará o roteiro das mudanças.
Entre um extremo e outro, o Congresso
Nacional acaba de dar um exemplo que
precisa ser valorizado pela coragem e pela
legitimidade de uma CPI que, é inquestionável, fez a diferença.
*Emerson Kapaz é presidente-executivo do Instituto Brasileiro
de Ética Concorrencial (ETCO).
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Controle tributário

Vitória na medida
A homologação do primeiro medidor de vazão de cerveja, na fábrica

da Ambev, em Jaguariúna, São Paulo, é um marco na batalha contra

CARACTERÍSTICAS DO MEDIDOR DE VAZÃO
B
Fabricação do
mosto
Filtragem

Tanque de
pressão

A
C

a sonegação no Brasil Por Andrea Assef

Fábrica da Ambev, em
Jaguariúna: primeiro
medidor de vazão
homologado pela
Receita Federal

sta é uma história com final feliz. A
homologação do primeiro medidor
de vazão de controle tributário, que
ocorreu na fábrica da AmBev, em Jaguariúna, interior de São Paulo, em
21 de julho deste ano, é um marco na batalha
contra a sonegação no Brasil. É uma vitória não
apenas dos setores de cerveja e refrigerantes –
que deverá ter seu primeiro medidor homologado em janeiro de 2005 –, mas de todas as categorias empresariais que lutam contra a economia informal no país.
O medidor de vazão é um moderníssimo sistema (veja quadro) que tem três funções: mede
a quantidade de líquido que passa pela tubulação da enchedora, identifica o tipo de líquido
(cerveja, refrigerante, água ou CIP – produto de
limpeza) e envia os dados criptografados on-line para a Receita Federal. Cada medidor tem de
ser habilitado pela Receita após uma série de
testes e análises. A lacração final é feita pela Receita Federal. A contar de 21 de julho de 2004,
conforme publicado no Diário Oficial da União,
a indústria de cerveja terá o prazo de 180 dias

E
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para a instalação de medidores em todas as suas
linhas de produção. “O Brasil se iguala aos países desenvolvidos no controle da produção e dos
impostos da cerveja, pois até agora isso era feito apenas através da nota fiscal”, afirmou Victorio De Marchi, co-presidente do conselho de
administração da AmBev e membro do conselho de administração do ETCO.
Em média, uma cervejaria recebe 2 milhões
de notas fiscais e emite 70 milhões de notas
fiscais por ano. “Com esse volume, torna-se impossível para a fiscalização estabelecer um controle eficaz”, disse De Marchi. De acordo com
o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja
(Sindicerv), a evasão fiscal representa 15% do
mercado de cerveja. “Devemos essa vitória também ao ETCO, que nos apoiou desde o começo”, afirmou De Marchi.
O próximo setor a implantar os medidores de
vazão em suas fábricas é o de refrigerantes. O
processo está adiantado. Há, inclusive, duas
fábricas da Coca-Cola (em Belo Horizonte e
em Curitiba) e uma da Ambev (em Viamão, RS)
que já têm os equipamentos, ainda não homo-

agosto de 2004

Função A:
Medidor de vazão
eletromagnético
Através de
sensores,
mensura a
quantidade
de líquido que passa pela
tubulação da enchedora.
É instalado próximo ao fim
da enchedora para inibir
eventuais tentativas de
desvio do fluxo

Função B:
Condutivímetro
Identifica
a natureza
do líquido,
diferenciando
as cervejas de
11999
refrigerantes, água e CIP
(produtos de limpeza)
11999
11999

11999

Função C:
Registrador
de dados
Instalado
em um painel
blindado, esse
equipamento
recebe e
armazena os dados enviados
pelo medidor de vazão e pelo
condutivímetro. Em seguida,
manda as informações
criptografadas, via Internet,
para a Receita Federal, com
periodicidade diária

A instalação do equipamento nas linhas de enchimento impede desvio do volume produzido

logados pela Receita. De acordo com Hoche
José Pulcherio, diretor-executivo da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola e membro do conselho de administração do
ETCO, a previsão é de que os primeiros medidores de vazão de refrigerantes comecem a ser
homologados no início de 2005. Segundo Pulcherio, que também é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes
e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir), o mais complicado, no caso dos refrigerantes, é a logística. “Enquanto a indústria de cervejas conta
com menos de 100 fábricas, a de refrigerantes
tem cerca de 2 mil fábricas no Brasil, e muitas
estão em cidades pequenas”, disse ele.
Na opinião de Pulcherio, o medidor de vazão
não vai resolver totalmente a sonegação no setor de refrigerantes. “Quando existe má-fé, a
imaginação do homem é muito fértil”, declarou. Mas ele acha que vai reduzir bastante a
evasão fiscal, pois o caminho ilegal mais usado
é a não-emissão de nota ou o uso da mesma nota fiscal. O setor de refrigerantes perde R$ 600
milhões por ano em arrecadação no Brasil.

agosto de 2004

Da esq. para a dir.: Flavio Araujo (coordenador
de estudos e pesquisas da Receita Federal), José
Luis Melo (diretor de arrecadação tributária da
Fazenda de São Paulo) e Ricardo Melo (gerente
nacional de tributos da AmBev)
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Microempresa

Síndrome
de Peter Pan

Por que as empresas não querem crescer no Brasil Por Jorge Felix
escocês James Matthew Barrie escreveu
tributária três vezes maior. No entanto, o fato de a emo conto de fadas sobre Peter Pan em
presa num ano obter um resultado melhor e extrapo1904. Em um século, a história do menilar essa barreira não significa que repetirá esse fatuno que tinha medo de crescer se encarna
ramento nos anos seguintes. Mas passará a pagar imem diferentes versões e situações, adappostos sobre o resultado melhor do ano anterior. “Não
tada por inúmeros criadores, de Walt Disney a Steven
existe progressividade no sistema tributário. A empreSpielberg. No Brasil, um país com uma carga de imsa deveria ir subindo os degraus proporcionalmente
postos equivalente a 37% do PIB, a obra de Barrie gaao faturamento”, defende o consultor jurídico do Senhou uma interpretação para lá de inusitada. Sempre
brae/SP, Julio Cesar Durante.
debruçado sobre as artimanhas tributárias, o consulSegundo Durante, essa distorção poderia ter sido retor Everardo Maciel foi buscar nessa fábula a explicasolvida na reforma tributária, cuja primeira parte foi
ção para um fenômeno cada vez
votada no Congresso, mas, para a
mais comum no país: o risco de pamicro e a pequena empresas, em
gar mais impostos impõe às empresua opinião, os parlamentares ofesas um tremendo medo de crescer.
receram um “presente de pacote vaNão existe progres“As microempresas hoje sofrem da
zio”. Agora, é necessária uma nova
síndrome de Peter Pan”, define Malegislação para acabar com a síndrosividade no sistema triciel, consultor tributário e membro
me de Peter Pan. O primeiro passo,
do conselho consultivo do ETCO.
para Durante, será uniformizar o
butário. A empresa deMaciel acaba de entregar ao Serconceito de micro e pequena emviço Brasileiro de Apoio às Micro e
presas no país. Há critérios estaveria subir os degraus
Pequenas Empresas (Sebrae) um reduais e um nacional. O cadastro
latório com receitas para acabar com
único seria o passo seguinte. “Isso
proporcionalmente ao
esse mal. “É preciso diminuir o fosreduziria a burocracia, facilitaria o
so entre o Simples e o lucro presuregistro das empresas e organizaria
faturamento
mido, pois há uma diferença muito
melhor o terreno para estabelecer o
grande que empurra as empresas paJulio Cesar Durante sistema de tributação”, acredita.
ra a evasão fiscal. É preciso criar
No estado de São Paulo, onde há
outros parâmetros para o Simples e
uma regra de transição, um soft layning”, sugere Maciel. O estudo elaborado pelo consulpara a definição de micro e pequenas empresas, o fim
tor servirá de base para a discussão da lei geral das mido nanismo tributário poderia aumentar a formalidacro e pequenas empresas no Congresso Nacional. Sede, na opinião do Sebrae, nos setores de confecção e
gundo ele, é impossível fazer uma estimativa do número
serviços. “Mas a síndrome atinge todos indiscriminade empresas atingidas pela síndrome, mas a solução
damente, desde a padaria da esquina até o profissional
do nanismo tributário provocaria um crescimento sigliberal”, afirma Durante. No estado, 60% da mão-denificativo de receita e diminuiria a informalidade.
obra está na informalidade, e, para cada empresa consAtualmente, a empresa com faturamento de até R$
tituída, há duas clandestinas. Durante ressalta, porém,
1,2 milhão pode optar pelo Simples. Acima desse vaque, mesmo aprimorando os instrumentos para medir
lor, ela é obrigada a assumir que cresceu e entrar no
a economia paralela, qualquer dado sobre isso no país
sistema normal. Isso significa pular de até 8,6% de
também é informal. Ou seja, como Peter Pan, muitas
imposto sobre o faturamento mensal para uma carga
empresas continuam vivendo na Terra do Nunca.

O

“

”
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A ética bem
vivida dá lucro
Em 2005, Maria Cecília Coutinho de Arruda assume a presidência da
Isbee, uma das mais importantes ONGs de defesa da ética nas empresas
Por Chico Viana, Patrícia Blanco e Mário Viana
professora Maria Cecília Coutinho de Arruda, coordenadora do
centro de estudos de ética nas
organizações da FGV-EAESP, está prestes a assumir um dos cargos mais importantes do mundo na área da
ética nos negócios. A partir de 2005, ela será presidente da International Society of
Business, Economics and Ethics – Isbee,
uma ONG sediada na Universidade de Notre Dame, em South Bend, Indiana, EUA,
e voltada para o estudo e a defesa da ética
nas empresas. Maria Cecília é formada em
economia pela USP, com mestrado em administração na FGV-EAESP e pós-doutorado na The City University of New York, nos
EUA. Desde 1989, Maria Cecília é professora de ética da FGV-EAESP. Em julho deste ano, Maria Cecília organizou o 3o Congresso Mundial da Isbee, em Melbourne,
Austrália, que teve a participação de 45 países. A professora defende uma tese original:
o movimento em defesa da ética vai ganhar
força a partir das empresas. Estudiosa de
Aristóteles, ela lembra que o filósofo grego
foi o primeiro a aliar a capacidade de criar
riquezas à responsabilidade social.

A
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ETCO: No Brasil, as empresas têm
condições de ser éticas enfrentando
juros altos, impostos muito elevados,
concorrência desleal?
Maria Cecília Coutinho: O importante é que
a empresa tente ao máximo viver a lei corretamente, cumprir tudo o que é preciso, ser leal
com os concorrentes e com seus funcionários
e, o que é mais importante, fazer um lobby
bem-feito. Ela precisa buscar com os concorrentes caminhos e oportunidades para os negócios do setor. Sob esse aspecto, as empresas
são um pouco omissas. Quando há interesse
econômico, fazem lobby positivo. Se é uma
questão ética, a mobilização não é tão forte.
ETCO: A que pode ser atribuída
tal contradição?
Maria Cecília: Falta liderança. Quando há
uma liderança ética, ela mobiliza porque as
pessoas querem fazer bem-feito e não fazem
porque existe um concorrente mais forte que
não faz. Ou, se fizer, temem perder participação no mercado e o interesse dos investidores e acionistas e têm medo de que, talvez
no curto prazo, percam um pouco de dinheiro. Muitas vezes, os próprios acionistas no
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Maria Cecília: O Estado em nada contribui
para a ética. A legislação é feita de forma antiética. Por isso, a solução no Brasil vai partir
das próprias empresas. De onde é que surgem
hoje os princípios morais? A família, que é o
pilar da sociedade, está muito fragilizada. A
Igreja não é suficientemente ativa. As escolas
não formam cidadãos. O Estado não é modelo. O que sobrou? A empresa. A pessoa entra
na empresa e aprende disciplina, respeito, responsabilidade, hierarquia, criatividade.

Brasil não estão interessados em perder dinheiro e preferem cortar caminho. Valorizar seu patrimônio em vez de perder no curto prazo e ganhar no longo prazo.
ETCO: Que países seriam esses?
Maria Cecília: A Alemanha, os EUA, a Inglaterra e a Espanha são muito sérios na questão ética. Na África, as empresas internacionais tentam relevar questões como direitos
humanos, salários e trabalho infantil. Os países africanos fazem aproximar as empresas
das universidades para conciliar investimentos com ações éticas.

ETCO: Sob esse ângulo, como conciliar
a questão do lucro e da ética?
Maria Cecília: A ética bem vivida dá lucro. Esse é o assunto. Não seria correto dizer: “Eu vou
ter um programa de ética para dar lucro”. A ética não é um instrumento, mas um princípio.
Como princípio, gera integridade nas pessoas
que trabalham na empresas, em suas condutas e tomadas de decisão. Se a empresa é ética, o cliente é fiel. No médio e longo prazo, são
empresas sustentáveis, com muito mais consistência do que as empresas que vão “quebrando galhos” para conseguir resultados.

ETCO: De que maneira o tema
da ética entra nas empresas?
Maria Cecília: Através de workshops, congressos e pesquisas entre os setores empresariais.
Se o tema da ética chega com mais conteúdo,
as empresas olham com seriedade. Nos EUA,
existem mais de 800 profissionais que respondem pela ética nas empresas.
ETCO: Que empresas estão
se destacando nesse contexto?
Maria Cecília: Eu gosto muito da Merck
Sharp & Dohme, que é um laboratório americano. Eles têm um programa de ética há
muitos anos. Existe, inclusive, uma profissional de ética com o presidente da empresa internacional que zela constantemente
pelo programa de ética interno. Há muitas
empresas com atitude semelhante. Não de
uma maneira burocrática, cheia de regras.
Mantêm os ombudsmen da ética, os Chief
Ethics Officers – CEOs, pessoas que estão
o dia inteiro ou uma parte do dia somente
dedicadas aos programas de ética das empresas. Tiram dúvidas, esclarecem dificuldades decorrentes de problemas concorrenciais, problemas externos da empresa, problemas internos que não são resolvidos pelos
recursos humanos, mas que demandam uma
política interna, uma estratégia. São profissionais que surgiram nos Estados Unidos e
hoje já são mais de 800. Eles têm uma associação dos Ethic Officers. Nota-se que as
empresas começam a ver isso de uma maneira muito mais concreta.

“

A empresa, segundo

Aristóteles, age eticamente
porque é livre, não porque
a lei obriga

”

ETCO: A senhora trabalha com o conceito
de Aristóteles na ética. Por quê?
Maria Cecília: Não sou só eu. Tem muitas empresas que estão partindo para esse modelo,
porque o que tem vigorado no mercado internacional é essa loucura pelo lucro, não interessando os meios. E essa não é uma forma que
satisfaça nem no curto, nem no médio, nem no
longo prazo. Embora ela traga recursos, as pessoas acabam infelizes. Aristóteles já defendia
outra coisa. Ele foi o primeiro filósofo a tratar
do valor ético da riqueza. Ele afirmava: “Se tenho potencial para mais, tenho obrigação de
fazer”. Aliou a capacidade realizadora à responsabilidade por meio das virtudes. Se uma em-

ETCO: Qual é sua opinião sobre a
posição do Estado no Brasil em relação
à questão da ética na economia?
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ETCO: A ONU tem um espaço para a
questão da ética e do desenvolvimento?
Maria Cecília: Todos os programas da ONU
cuidam da questão e promovem a ética de uma
maneira muito forte. Em relação às empresas,
o Global Pact está estabelecendo normas e princípios de que todas as empresas deveriam cuidar. As empresas aderiram e assinaram e depois
vivem na matriz, mas não nas subsidiárias. A
ONU está fazendo parcerias com países para
que localmente as empresas sejam responsáveis
pelos mesmos princípios seguidos pela matriz.

agosto de 2004
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presa afirma ter potencial, talentos, condições
e tecnologia, tem a obrigação moral de contribuir com a sociedade com recursos a um preço justo. Por que não? A empresa, segundo o
princípio de Aristóteles, age eticamente porque
é livre. Não é porque a lei obriga, mas porque
quer ser um bom instrumento da sociedade. E
aí todo mundo ganha. A sociedade sai ganhando com produtos bons, clientes, acionistas, funcionários, todo mundo tem a lucrar com a forma transparente, com a maneira clara, franca,
honesta. Isso cria valor para a empresa.
ETCO: Um dos caminhos para fortalecer
a questão da ética nas companhias
do Brasil seria reforçar as iniciativas
dos diversos setores empresariais?
Maria Cecília: Sim. Uma experiência emblemática foi protagonizada pelo setor de brinquedos. Entravam no Brasil brinquedos de todos os países sem controle, com tinta tóxica.
Mais de 300 empresas se reuniram e formaram as primeiras normas, que eram voluntárias. De voluntárias, as normas passaram a ser
consideradas pelo governo como relevantes e,
depois, obrigatórias. São iniciativas muito positivas e que podem se transformar em hábitos de negócios que são éticos.
ETCO: Esse tema da ética no Brasil
em termos empresariais é um assunto
que data de quando, dos anos 40, 50?
Maria Cecília: Eu diria que começou a surgir
a partir da chegada das multinacionais, nos
anos 50 e 60, com a internacionalização da
economia. Mas foi na década de 90 que a questão da ética tomou realmente um impulso muito grande. Os consumidores se tornaram mais
alertas, mais positivos em relação a isso. Começaram a perder o escrúpulo de dizer: “Se
essa empresa fez isso, eu não compro mais”.
Alguns boicotes começaram a acontecer e, com
isso, eu acho que as empresas começaram a
olhar com mais calma. Nesse sentido, o Procon tem um papel forte em relação à conscientização do consumidor. Não totalmente ainda.
Podemos até confundir nosso consumidor com
o cidadão normal, pois ele ainda é muito pouco informado. Exige pouco em relação ao que
quer. Mas sou otimista: acredito que o consumidor pode cada vez mais – se houver um
apoio da mídia, por exemplo – se tornar mais
consciente e boicotar ou deixar de apoiar as
empresas que não agem corretamente.
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Concorrência desleal

Sonegação
e seus
tentáculos
Nos setores de cerveja, fumo,
combustível e refrigerante, a ilegalidade já soma R$6 bilhões
Por Juliana Almeida
Os tentáculos da sonegação fiscal espalham-se rapidamente pelas mais diversas
áreas da economia. Nos quatro setores representados pelo ETCO – combustível, fumo,
cerveja e refrigerante –, a ilegalidade já soma R$ 6 bilhões, um valor que representa
três vezes os recursos necessários para subsidiar por um ano o Programa Fome Zero ou
o suficiente para construir 500 mil casas populares no mesmo período.
Ao analisar os setores separadamente, os números não são menos alarmantes. Calcula-se
que cerca de 30% dos 131 bilhões de cigarros
consumidos no Brasil durante 2003 tenham
vindo de fontes ilegais e que 40% do álcool usado como combustível no país seja de origem
clandestina. No primeiro caso, isso representa
uma sonegação próxima de R$ 1,4 bilhão, enquanto no álcool hidratado, estima-se que ela
chegue a R$ 1 bilhão. No total das ilegalidades
praticadas nos combustíveis, deixam de chegar
aos cofres públicos cerca de R$ 2,6 bilhões. Se
à venda do fumo somarem-se as fraudes dos fabricantes e do comércio, nesse setor são perdidos R$ 2 bilhões em tributos sonegados.
No total das ilegalidades praticadas nos
combustíveis, deixam de chegar aos cofres
públicos cerca de R$ 2,6 bilhões. No caso do
fumo, por sua vez, ao somarem-se as fraudes
cometidas por fabricantes e pelo comércio
ilegais, perde-se nesse setor nada menos do
que R$ 2 bilhões em tributos sonegados.
“A arrecadação de imposto dos produtos
que sofrem uma carga tributária elevada, como fumo e combustíveis, precisa ser muito
bem conduzida, senão passa a ser um incen-
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tivo para a concorrência desleal”, avalia Jorge Luís de Oliveira, gerente geral do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras
de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom). Para ele, uma fiscalização mais severa
seria ideal, assim como a redução dos impostos sobre o álcool hidratado, diferenciando
seu tratamento tributário em relação à gasolina (leia mais sobre essa proposta ao lado).
Já o setor fumageiro não reivindica uma menor carga tributária, porém deixa claro que
não há como suportar uma elevação de impostos, como sugeriu recentemente o ministro da Saúde, Humberto Costa, que pretende aumentar o IPI para desestimular o consumo de cigarros no país. Na opinião de Luiz
Letti, gerente de informações corporativas da
Souza Cruz e membro do conselho-executivo do ETCO, quanto mais aumentar os impostos (que hoje representam 60% do preço
do maço de cigarros), maior será o incentivo
ao contrabando e à falsificação.
Atualmente, o maço mais barato custa R$
1,60 no mercado legal, mas, por outros meios,
é possível obter o produto por menos de R$
1. Por não pagar impostos, calcula-se que o
mercado ilegal já signifique 12% das vendas
de cigarros no país, embora, obviamente, eles
não paguem 12% do IPI arrecadado pelo setor. Ao contrário, essas empresas na verdade
respondem por apenas 1,4% da arrecadação
federal. O contrabando vem de 33 fábricas
paraguaias e de uma uruguaia.
Para minimizar essa situação, Letti defende
o reforço do controle nas fronteiras e o incentivo às apreensões de produtos falsificados.
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EXPERIÊNCIA PIONEIRA
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
mostrou, na prática, que é possível aumentar a
arrecadação a partir da cobrança de uma alíquota menor sobre determinados produtos. E, dessa forma, deu um exemplo que poderá ser seguido pelos demais estados da Federação.
A experiência pioneira ocorreu com o álcool
combustível. Desde dezembro de 2003, o estado
reduziu de 25% para 12% a alíquota de ICMS sobre o álcool hidratado e, dessa forma, anulou o
efeito da sonegação que acontecia em transações interestaduais. “A arrecadação aumentou
7% após adotarmos essa medida”, afirmou o governador durante o Seminário Brasil Paralelo X
Crescimento Econômico.
Com a iniciativa, o governador de São Paulo conseguiu uma pequena vitória na batalha para recuperar parte dos R$ 120 milhões que deixam de ser
arrecadados anualmente por conta da sonegação
do PIS/Cofins na comercialização do produto.
A partir dessa experiência bem-sucedida, o Sindicom defende a tomada de uma medida semelhante para os tributos federais. “Reivindicamos
que eles sejam cobrados uma única vez, no produtor, assim como já acontece com a gasolina, o
que vai levar a um equilíbrio da concorrência”,
explica o gerente Jorge Luís de Oliveira.

Um bom exemplo desse tipo de iniciativa foi
a parceria do ETCO com o governo do Rio
Grande do Sul, que tem agora um comitê específico para tratar desse assunto. “Assim,
quando a Souza Cruz tiver pistas sobre algum
depósito clandestino naquele estado, a empresa passa as informações para o comitê, que pode agir imediatamente”, explica.
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Artigo
Roberto DaMatta

“O mundo da rua era governado por leis e decretos que, após
a proclamação da República, são vazados pela isonomia ou
pela igualdade de valor”

A ética da casa
Q

uando eu estudei o “Você sabe com quem está falando?” 1
como um ritual autoritário,
disse que um dos maiores problemas da vida pública brasileira era o fato de que tínhamos um excesso de éticas. Havia uma ética para os
amigos e parentes, ética fundada na casa, nos parentes e amigos; e havia também uma ética que governava nosso quadro legal e constitucional.
A ética da pessoa gerenciava a casa e,
entre suas demandas, estava a de retribuir o que se recebe. Amor, segundo ela,
com amor se paga. O mundo da rua, porém, era governado por leis e decretos
que, após a proclamação da República,
são vazados pela isonomia ou pela igualdade como valor. É a tal letra dura, impessoal e abstrata da lei que, teoricamente, vale para todos.
A grande transformação do mundo ocidental foi a passagem da ética das pessoas, da casa e das velhas reciprocidades
baseadas na troca de favores e presentes
para uma ética fundada na igualdade de
todos perante a lei e a justiça. Foi essa
ética moderna, democrática, igualitária
e, por isso, chamada de universalista que
decisivamente englobou a velha segmentação dos privilégios fundada nos nascimentos, na família, na cor, na profissão
e na religião, a qual julgava aristocratas,
clérigos e povo por meio de normas diferenciadas, de tal modo que um mesmo crime era lido de modo diverso se
fosse cometido por um nobre, um padre
ou uma pessoa comum.
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No Brasil, um pais ibérico relativamente afastado das práticas burguesas, essa
ética universalista que demanda respeito
pelas leis e, mais do que isso, obriga sua
aplicação, como diz Max Weber, sine ira
et studio (sem ódio nem condescendência), foi adotada parcial e oficialmente.
Não poderia ser de outro modo num sistema que, já no império, adotara o liberalismo, mas continuava a ser tocado a
escravidão e aristocracia. A república forçou uma primeira onda de universalismos,
mas seria ingênuo imaginar que práticas
tradicionais fundadas nas velhas hierarquias da casa pudessem ser erradicadas
pelas sucessivas constituições liberais promulgadas nas várias fases republicanas.
O resultado, para encurtar uma longa
história, foi um processo de acomodação
social entre a casa e a rua, entre a ética
pessoal do parentesco, da amizade e do
compadrio e a ética oficial, moderna, progressista e oficial da igualdade de todos
perante a lei. Uma operava no cotidiano,
nos acordos entre pessoas, na distribuição dos recursos do Estado, na composição das comissões governamentais e dos
ministérios. Era a prática do favor e da
reciprocidade, marcada pela hierarquia
que de certo modo obrigava os poderosos a uma redistribuição de bens, do mesmo modo que legitimava a apropriação
dos bens e serviços públicos por quem
neles se instalava ou tomava “posse”.
A ética universalista escrita no papel,
entretanto, embora anestesiada pelas sólidas práticas personalistas, fazia pressões
sobre o sistema. As palavras corrupção,
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escândalo, malandragem, jeitinho, pistolão, clientelismo,
apadrinhamento exprimem
esse conflito, revelando que
a sociedade havia, sabendo
ou não, adotado duas éticas
e dois modelos de gerenciamento de sua vida social.
Essa convivência tem sido
tão profunda que muitos a
vêem como algo natural, parte e parcela de todas as sociedades humanas. Esquecidos de que alguns sistemas
fizeram movimentos sangrentos para instituírem a
ética da igualdade em seu meio (como foi
o caso da Inglaterra e, sobretudo, da França), ignorantes de que pelo menos um
país nasceu republicano e moderno e portanto sem a ética do favor como um valor
a ser erradicado, muitos assumem que o
Brasil não tem jeito nem remédio porque,
de fato, uma das mazelas de nossa vida
social é exatamente essa interferência das
relações pessoais na vida pública.
Qualquer que seja a posição, o fato é
que o Brasil tem modernizado seu sistema político. Modernizado no sentido de
que hoje, mais do que em nenhuma outra época histórica, existe menos tolerância com as práticas clientelísticas nas
quais a ética do favor englobava a da
eqüidade na distribuição de bens e recursos públicos. Uma das maiores vitórias
da ética universalista, no caso brasileiro,
foi a estabilidade monetária, que possibilitou a institucionalização de um mercado auto-regulável, impedindo o velho
controle da economia pela política. Com
ela, veio outra instituição crítica: o ajuste fiscal, que dificulta e torna visível o
desperdício de recursos públicos.
É claro que há um longo caminho a ser
percorrido, mas o fato concreto é que
existe hoje no Brasil uma demanda igualitária mais individualista e menos corporativa, como ocorria no passado. Ao lado dela, desdobra-se toda sorte de clamores contra o abuso das relações pessoais e
de sua ética concomitante, que afirmava
como axioma: aos inimigos, a lei; aos amigos, tudo. E tudo indica que há um sentido mais realista do mundo. Sabemos
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que em todos os lugares as amizades e os
laços de família pesam nas decisões. Mas
sabe-se também que, nas democracias
consolidadas e de qualidade, eles são controlados e eventualmente domesticados.
A expressão “conflito de interesses” exprime essa divisão entre a pessoa e a lei.
O elo que demanda o favor e a relação cívica que exige o bem comum traz à tona
as responsabilidades públicas. Tudo indica que, nos últimos tempos, temos
aprendido que governar é mais do que
uma ação entre amigos, que a impunidade é, em nosso caso, uma função de um
corporativismo tocado a elos pessoais e
que a corrupção é uma questão de ignorância da ética da casa quando ela é utilizada como um instrumento político.
Deveríamos, pois, abandonar os parentes, compadres e amigos? Claro que não.
Mas parece iniludível que uma das demandas da vida democrática é que as regras que valem para a rua devem – com
os devidos descontos – valer em casa.
*Roberto DaMatta é professor emérito da Universidade de Notre
Dame, Indiana, Estados Unidos, onde lecionou por muitos anos,
e professor do departamento de sociologia e política da PUC do
Rio de Janeiro. Presidente da DaMatta Consultoria, ele é autor de
muitos livros, dos quais se destacam Um Mundo Dividido,
Universo do Carnaval, A Casa & a Rua, Conta de Mentirosos, com Elena Soárez, e Torre de Babel, e de mais de
uma centena de ensaios, artigos e comunicações técnicas na área
de antropologia social. Roberto DaMatta é cronista do jornal O
Estado de S. Paulo e membro da Academia Brasileira de Ciências e da American Academy of Arts and Sciences.
1
Em meu livro Carnavais, Malandros e Heróis, de 1979.
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O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO – é uma organização sem
fins lucrativos que congrega entidades
empresariais e não-governamentais com
o objetivo de delimitar parâmetros éticos
para a concorrência e estimular ações eficazes contra a evasão fiscal, a falsificação
de produtos e o contrabando. Fruto da
iniciativa de empresas brasileiras dos setores de combustíveis, cigarros, cervejas
e refrigerantes, suas atividades transcendem o caso de empresas e setores específicos para englobar o conjunto da economia, contribuindo para o desenvolvimento sustentado e a criação de postos
de trabalho.
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