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O caminho é 
racionalizar as 
despesas públicas 

H á muita insatisfação com os serviços prestados pelo setor 
público, o que gera uma crescente pressão por mais gastos, 
especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança. 

E isso tem levado a aumentos sucessivos da carga tributária. Afinal, 
é possível melhorar a qualidade dos serviços públicos sem aumentar 
os impostos? A resposta é sim. A reportagem de capa desta edição 
mostra que um dos caminhos é racionalizar as despesas públicas, de 
modo a fazer mais e melhor com o mesmo dinheiro. 

Ainda nesta edição, você acompanha um balanço do programa 
Nota Fiscal Paulista, criado há um ano e que está mudando o com-
portamento do consumidor, que começa a ser um aliado do governo 
estadual no combate à sonegação. Mais de 13 milhões de pessoas já 
informaram, ao menos uma vez, seu CPF para a emissão de nota fis-
cal. Em outra matéria, falamos de mais uma arma poderosa no com-
bate à sonegação e à concorrência desleal: a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, cuja missão é resgatar as altas somas inscritas na 
Dívida Ativa da União, estimada em 700 bilhões de reais.   

Acompanhe também a cobertura do quarto seminário do Ciclo de 
Debates Direito e Economia, realizado pelo ETCO em outubro, no 
Rio de Janeiro: A Segurança Jurídica e o Desenvolvimento Econômi-
co. O evento discutiu o impacto das decisões judiciais no desenvolvi-
mento econômico e contou com as palestras de Luiz Fux, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, do ministro Marcílio Marques Moreira, 
presidente do Conselho Consultivo do ETCO, e de Armando Cas-
tellar Pinheiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Não deixe de ler a resenha do livro Direito e Economia, escrito a 
partir do ciclo de debates Justiça e Economia, realizado pelo ETCO 
no ano passado. O livro Direito e Economia dá um passo em direção à 
maior segurança jurídica ao confrontar os argumentos de operadores 
do Direito com os de operadores da Economia. O objetivo desse diálogo 
é discutir a importância e o impacto das decisões judiciais para o bom 
funcionamento da economia e mostrar como os avanços no processo 
judicial irão melhorar o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Boa leitura e até a próxima edição!

André Franco Montoro Filho
Presidente executivo do ETCO
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O desafio é
fazer mais com menos

H
á no Brasil alguns 
temas nacionais com 
vida tão longa que 
parecem imortais. 
Um deles refere-se 

aos gastos públicos e suas implica-
ções na elevada carga tributária do 
país. Assim como em outros países, 
o assunto divide opiniões. De um 
lado, gente que defende a idéia de 
que os gastos públicos passem por 
um regime severo, com cortes de 
despesas e serviços oferecidos pelo 
Estado. De outro, os defensores do 
aumento da carga tributária, por 
entenderem que isso é necessário 
para atender às crescentes deman-
das da população por mais serviços 
sociais. Desse embate, fica uma 
pergunta que não quer calar. Não 
há outras opções além dessas duas? 
A resposta é sim. O Brasil possui 
um nível de arrecadação superlativo 
e aumentá-lo parece fora de propó-
sito. O caminho, então, é racionali-
zar as despesas públicas, de modo a 
fazer mais (e melhor) com o mesmo 
dinheiro. As gestões em alguns Es-
tados, como Espírito Santo e Minas 

Há espaço para melhorar 
os serviços públicos com 
o mesmo nível de gastos 
Por Joaquim Castanheira 

Montagem: Pepe Casals sobre foto iStock
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“O Brasil gasta 
bastante com 

educação, 
em termos 

relativos, mas 
os resultados 

são pífios”

Hélio Zylberstajn, autor de estudo sobre 
a qualidade do gasto público no Brasil

 “Os recursos 
existem, 
mas são 

insuficientes 
perante as 
demandas 

sociais do País”
Jorge Gerdau Johannpeter, fundador do 

Movimento Brasil Competitivo

Jose Luis da Conceição/AE

Gerais, e em municípios como Dia-
dema, em São Paulo, demonstram 
que esse conceito não só é viável, 
como garante bons resultados. “Os 
gastos públicos devem visar à me-
lhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. Não é necessário elevar 
impostos para atender a essas ne-
cessidades”, diz o professor Adriano 
Biava, da Faculdade de Economia e 
Administração da USP. O empresá-
rio Jorge Gerdau Johannpeter é um 
antigo estudioso da questão da ges-
tão pública. Fundador do Movimen-
to Brasil Competitivo (MBC), que 
desenvolve ações para aprimorar a 
administração de Estados e prefei-
turas, Gerdau vai ao ponto que pa-
rece crucial. “Os recursos existem, 
mas são insuficientes perante as 
demandas sociais do país”, afirma 
ele. “O desafio, portanto, é fazer 

mais com menos, o que requer efici-
ência na gestão dos recursos. A car-
ga tributária brasileira, sem dúvida, 
é uma das mais elevadas do mundo, 
o que onera a sociedade como um 
todo, impactando a competitividade 
da iniciativa privada.”

É inegável que nos últimos anos 
as despesas públicas brasileiras 
deram um salto olímpico. Mas fo-
ram superadas pelo extraordinário 
desempenho das receitas (leia-se 
arrecadação). Entre 1991 e 2007, 
a carga tributária saltou de 24,61% 
para 37,19% – e os gastos públicos 
totais registraram o mesmo ritmo. 
Descontados o pagamento de juros 
da dívida pública e as transferências 
para a Previdência Social, a maior 
parte dos recursos arrecadados pelo 
governo tem o destino de setores 
como educação, saúde e segurança. 

O aumento real do salário mínimo 
também consumiu parcela signifi-
cativa da dinheirama que entra nos 
cofres oficiais, devido ao impac-
to provocado nos pagamentos aos 
aposentados e aos pensionistas da 
Previdência Social. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística, IBGE, dos cerca de 4.600 
municípios existentes no Brasil em 
1992, pouco mais da metade pos-
suía postos ou centros de saúde. Em 
2005, havia apenas seis das 5.600 
cidades brasileiras sem postos de 
atendimento médico. Veja, agora, os 
resultados na educação. Em 1980, 
quase 81% da criançada entre 7 e 14 
anos estava matriculada na escola. 
Em 2000, esse índice havia saltado 
para 97%. Os dados são do Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, Inep. 

de gasto”, afirma o pesquisador Hé-
lio Zylberstajn, da Fipe, autor do 
estudo “Qualidade do gasto públi-
co no Brasil: sugestões para melho-
rar os resultados das políticas pú-
blicas, sem aumento de impostos”. 
De acordo com o levantamento da 
equipe de Zylberstajn, “num grupo 
de países selecionados, que gastam 
com educação de 3,7% a 8,8% do 
PIB, o Brasil aparece no grupo dos 
que mais gastam, com nossos 6,6% 
da renda nacional”. Constatação 
semelhante vale para outros seto-
res, como saúde e segurança. 

Em geral, os governantes rebatem 
as críticas com a alegação de que o 
dinheiro é curto e que há muitas 
necessidades para pouco orçamen-
to. José de Filippi Júnior, prefeito de 
Diadema, município da região me-
tropolitana de São Paulo, costuma 

Pois bem, pergunte a qualquer 
brasileiro se ele é contra essa evo-
lução. É como propor um abaixo-
assinado a favor da energia elétrica. 
Todo mundo apóia incondicional-
mente – mesmo aqueles que com-
batem, por princípio, qualquer for-
ma de aumento dos gastos públicos. 
“A elevação das despesas dos gover-
nos federal, estaduais e municipais 
atende a uma demanda da própria 
população e é legítima”, afirma An-
dré Montoro, presidente do ETCO. 
“Trata-se de um equívoco achar 
que isso, por si só, é ruim.” A quei-
xa mais comum centra-se na baixa 
qualidade desses serviços essen-
ciais. “O Brasil gasta bastante (em 
termos relativos) com educação, 
mas os resultados são pífios. Há, 
certamente, espaço para melhorar 
os resultados, com o mesmo nível 

Celso Junior/AE
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“Não 
aumentamos 

o IPTU nos 
últimos três 
anos e não 

criamos novos 
impostos 

municipais” 
Regina Miki, secretária de 

Defesa Social de Diadema (SP)

dizer, de forma bem-humorada, que 
“pintar com tinta é fácil. Quero ver 
pintar sem tinta”. A cidade dirigida 
por Filippi tem sido palco de uma 
experiência bem-sucedida na gestão 
de segurança. Nenhuma taxa ou 
imposto foram criados para bancar 
os investimentos necessários para 
reduzir os índices alarmantes de 
violência registrados na cidade, mas 
os resultados trazem uma revelação 
interessante: a solução de proble-
mas básicos da população alimenta 
automaticamente melhorias em ou-
tros setores e fortalece a economia 
da região beneficiada.

Observe o que ocorreu em Dia-
dema. Em 1999, a cidade registrou 
374 homicídios, o que equivale a 
111 por 1.000 habitantes, índice 
quase quatro vezes superior ao que 
a ONU considera como estado de 
guerra civil. “Os moradores viviam 
pulando por cima de cadáveres”, 
diz Regina Miki, secretária de De-
fesa Social de Diadema. Em vez de 
apostar apenas numa política re-
pressiva, a Prefeitura investiu num 
trabalho de inteligência. Mapeou 

a incidência de crimes cruzando 
essas informações com as áreas de 
vulnerabilidade social e a presença 
de bares. O levantamento apontou 
que 60% dos homicídios ocorriam 
nas proximidades de estabeleci-
mentos que serviam bebidas alco-
ólicas no período entre 23 horas 
e 4 horas. Com esses dados em 
mãos, um projeto de lei propondo 
o fechamento de bares nesse in-
tervalo de tempo foi aprovado na 
Câmara Municipal. A fiscalização 
para garantir o cumprimento da 
lei também recebeu atenção espe-
cial. “Ao mesmo tempo, criávamos 
programas assistenciais, em áreas 
como saúde, educação e lazer, nos 
bairros com taxas de criminalidade 
mais acentuadas”, afirma Regina. 

Essas iniciativas derrubaram as 
estatísticas da violência. Em 2007, 
foram registrados 80 homicídios na 
cidade, menos de 20 por 1.000 ha-
bitantes. Hoje, segundo pesquisas 
da Prefeitura, 93% da população 
não quer a reabertura dos bares 
durante a noite. Em cinco anos de 
vigência da legislação, a economia 

na área de saúde com acidentes e 
homicídios ligados ao consumo de 
álcool soma 36 milhões de reais. 
“Esses recursos foram revertidos 
para programas de saúde preventi-
va”, diz Regina. O clima de segu-
rança atraiu investimentos para a 
cidade. Desde 2003, 300 empresas 
se instalaram em Diadema. Curio-
samente, a maior fabricante de be-
bidas do país, a AmBev, construiu 
no município uma de suas maiores 
distribuidoras, com a geração de 
1.700 empregos. O retorno dos in-
vestimentos empresariais provocou 
um salto no orçamento, que foi de 
209 milhões de reais em 2001 para 
620 milhões de reais  em 2009. 
“Não aumentamos o IPTU nos últi-
mos três anos e não criamos novos 
impostos municipais”, diz Regina. 

Embora a cultura de elevar a 
carga tributária resista bravamen-
te, há sinais de uma mudança na 
mentalidade de alguns dirigentes 
públicos. “É preciso buscar mais 
eficiência no uso do dinheiro pú-
blico”, afirma Montoro. “É possí-
vel fazer mais com menos ou mais 
com o mesmo.” Um dos caminhos 
é criar modelos de gestão e acom-
panhamento dos gastos públicos, 
sugere o professor Zylberstajn, da 
Fipe. Montoro, do ETCO, presen-
ciou na Alemanha, mais precisa-
mente em Hamburgo, um exemplo 
interessante. A cidade tinha um 
prefeito honorífico. Cabia a ele o 
papel político de negociações e o 
estabelecimento das prioridades 
para a administração do municí-
pio. “E havia um profissional res-
ponsável pela gestão dos projetos e 
da máquina pública”, conta ele. 

De certa forma, uma experiên-
cia semelhante ocorre no Estado 
de Minas Gerais. Quando assumiu 
seu primeiro mandato, em 2003, o 
governador Aécio Neves implantou 
o que passou a ser conhecido como 
choque de gestão. A coordenação 
desse projeto foi entregue ao atual 
vice-governador, Antonio Augusto 

“Pintar com 
tinta é fácil. 
Quero ver 
pintar sem 

tinta”

José de Filippi Júnior, 
prefeito de Diadema
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Anastásia, e a seu braço direito Ta-
deu Barreto Guimarães, que ocupa 
a Secretaria do Programa de Es-
tado para Resultados. O trabalho 
político e de coordenação geral fica 
com o governador. “O segredo do 
choque de gestão é o duplo plane-
jamento”, resume Guimarães. “Ao 
mesmo tempo em que apagamos 
o incêndio, construímos a nova 
casa.” Em 2003, Minas Gerais 
amargava um déficit orçamentário 
de 2,4 bilhões de reais. Os salários 
estavam atrasados e os projetos de 
desenvolvimento, engavetados. Ao 
mesmo tempo em que passava a te-
soura em todos os gastos, como di-
árias, viagens, reformas de prédios 
públicos, entre outros, o governo 
definia 29 projetos voltados para 
a infra-estrutura e o atendimen-
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“A economia gerada 
é alocada para o 

desenvolvimento, 
não para aumentar o 

superávit fiscal”
Tadeu Barreto Guimarães, 
secretário do Programa de 

Estado para Resultados de MG 

“É necessário 
construir parcerias 

com o terceiro 
setor, o Estado 

sozinho não resolve 
os problemas da 

sociedade”
Paulo Hartung governador 

do Espírito Santo

to da população. Um deles previa 
a ligação dos 224 municípios mi-
neiros por estradas pavimentadas. 
Outro tinha como objetivo irrigar 
uma vasta área do norte do Estado 
para possibilitar o desenvolvimen-
to da fruticultura. “Dessa forma, 
qualquer dinheiro que sobrasse 
em função dos cortes de despesas 
já tinha um destino previsto e era 
um desses 29 projetos”, diz Guima-
rães. “A economia gerada é alocada 
para o desenvolvimento, não para 
aumentar o superávit fiscal.” Já nos 
primeiros seis meses de gestão, 150 
milhões de reais  foram direciona-
dos para os projetos. Ao longo dos 
anos, novos planos foram sendo in-
corporados. Hoje, são 57. Os recur-
sos destinados a eles saltaram de 
253 milhões de reais em 2003 para 
3,6 bilhões de reais no fim des-
te ano. A fonte dessa dinheirama 
é a própria máquina pública, que 
passou por um regime de emagre-
cimento severo. No total, mais de 
40 órgãos estaduais foram extin-
tos. Três mil cargos de confiança 
foram parar no freezer, enquanto 
o número de secretarias caiu de 
21 para 15. “Mesmo com esse en-
xugamento, não caímos no erro de 
desvalorizar o servidor público”, 
diz ele. “Ao contrário: procuramos 
motivá-lo com treinamento e uma 
política de remuneração variável, 
vinculada a metas de desempenho 
preestabelecidas.” Entre os 450 
mil funcionários do Estado, houve 
quem recebesse 93% de seu salário 
mensal a título de bônus.

A necessidade de envolvimento 
com os colaboradores levou o go-
verno mineiro a firmar ”acordo de 
resultados” com os secretários de 
Estado. Cada um deles se compro-
mete com metas concretas de de-
sempenho. Ao alcançá-las, creden-
ciam-se a obter mais recursos para 
suas pastas. O modelo de gestão, 
aliado a uma fiscalização mais rígi-
da e moderna, elevou o orçamento 
do Estado – será de 35 bilhões de 

reais em 2009, 11 bilhões de reais 
a mais do que há cinco anos. “Sem 
nenhum aumento da carga tributá-
ria”, garante Guimarães. “Na verda-
de, isentamos 150 produtos da cesta 
básica da cobrança do ICMS.”

Alguns gestores públicos lança-
ram mão da criatividade para aten-
der às necessidades sociais com 
maior rapidez. No Estado do Espí-
rito Santo, parcerias com organi-
zações sociais foram firmadas para 
administrar presídios, hospitais e 
bibliotecas públicas. Para aumentar 
o acesso de jovens ao ensino, o go-
verno comprou vagas de instituições 
particulares, sobretudo em cursos 
técnicos de nível médio, escolas de 

considera mais importante para a 
gestão eficaz dos recursos públicos: 
o planejamento. “Não acreditamos 
em improviso”, afirma ele. Sem isso, 
acredita Hartung, o dinheiro arre-
cadado fica à disposição de necessi-
dades nem sempre prioritárias e sua 
aplicação se dá de forma diluída. 
Por isso, a equipe do governo dese-
nhou um planejamento estratégico 
com horizonte de 20 anos, batizado 
de Espírito Santo 2025. Um total 
de 24 projetos foi definido e, para 
gerenciá-los e acompanhá-los, foi 
criado um “escritório de projetos”, 
uma espécie de secretaria especial. 
Hartung gosta de citar pelo menos 
duas estatísticas como resultado da 

reviravolta gerencial promovida por 
seu governo. Primeira: a participa-
ção do Estado no PIB nacional saiu 
de 1,83% para 2,2% entre 2003 e 
2005. Segunda: no ranking de Es-
tados com menor grau de pobreza, 
o Espírito Santo subiu do nono lu-
gar para o terceiro, atrás apenas de 
Santa Catarina e São Paulo. Com 
base em sua experiência no MBC, 
Gerdau identifica alguns dos princi-
pais entraves na melhoria dos servi-
ços públicos e na gestão do dinheiro 
oriundo dos impostos pagos pelos 
brasileiros. “A falta de foco em obje-
tivos concretos é o principal motivo 
de dispersão dos recursos. A falta 
de eficiência de gestão e planeja-

idiomas e faculdades. “É necessário 
construir parcerias com o terceiro 
setor, visto que o Estado sozinho 
não resolve os complexos problemas 
da sociedade”, afirma Paulo Har-
tung, governador do Estado.

Hartung assumiu o posto em 
2003 e encontrou um governo vir-
tualmente falido. As dívidas de 
curto prazo, com fornecedores e 
pagamento de salários, equivaliam 
a quatro meses da arrecadação es-
tadual. Um ajuste fiscal combateu 
duramente os privilégios e a sonega-
ção. Mais de 300 regimes especiais 
de ICMS foram revogados. Com o 
saneamento inicial das contas pú-
blicas, Hartung deu o passo que 

mento, somada à não-utilização das 
melhores práticas, também repre-
senta entraves importantes na ges-
tão pública”, afirma ele. “A gestão 
pública precisa ser modernizada, 
adotando as práticas já consagradas 
pela atividade privada. Adaptadas, 
essas ferramentas podem levar a 
uma administração mais eficiente, 
evidenciando as possibilidades de 
redução nos gastos, diagnosticando 
problemas como os desperdícios e 
mostrando as necessidades de in-
vestimento.” Há quem concorde. Há 
quem discorde. O debate, portanto, 
está aberto e deve ser levado adiante 
– mesmo porque o país já não pode 
esperar mais.

dezembro de 2008
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O programa Nota Fiscal 
Paulista, criado há um ano, 
já está distribuindo créditos 
ao consumidor, que começa 
a ser um aliado do governo 
estadual no combate à 
sonegação
Por Mariana Barbosa

“Quer o CPF na nota?”

Criado em outubro do 
ano passado, o progra-
ma Nota Fiscal Paulista 
está mudando o compor-

tamento do consumidor. Mesmo 
quem não tinha o hábito de pedir 
nota fiscal agora é lembrado desse 
direito na boca do caixa de super-
mercados e farmácias, principal-
mente: “CPF na nota?” é o bordão 
do momento. Com todos os dígitos 
desse documento na cabeça, o con-
tribuinte também começa a cobrar 
tal registro do garçom, do frentista e 
de outros funcionários do comércio 
varejista que nem sempre cumprem 
esse ritual. Com isso, o programa, 
que prevê a devolução para a popu-
lação de até 30% da arrecadação de 
ICMS no comércio varejista, já acu-
mulou 271,7 milhões de reais em 
créditos para serem distribuídos. 

  O desembolso mensal médio a 
partir de maio, quando o programa 
passou a abranger todas as catego-
rias de estabelecimentos comerciais 
do Estado, tem sido da ordem de 
80 milhões a 90 milhões de reais 

Mudança de hábito: consumidor no caixa de supermercado em São Paulo, um dos pontos 
do varejo onde a Nota Fiscal Paulista é freqüentemente solicitada

– algo como a arrecadação mensal 
de ICMS do Estado do Tocantins. 
Ao abrir mão dessa receita – grande 
para muitos Estados, mas pequena 
considerando a arrecadação mensal 
de ICMS do Estado de São Paulo, 
de 6,6 bilhões de reais em agosto –, 
o governo estadual começa a contar 
com um grande aliado no combate 
à sonegação: o consumidor. 

Mais de 13 milhões de pessoas já 
informaram, ao menos uma vez, seu 
CPF para a emissão de nota fiscal. 
Do total de notas fiscais emitidas 
desde o início do programa, 15% 
trazem o CPF do consumidor. É o 
primeiro passo de uma grande jor-
nada a ser percorrida. Ao final dela, 
ganhará o fisco estadual, a popula-
ção e a ética concorrencial. Ainda 
não é possível precisar a exata con-
tribuição da Nota Fiscal Paulista ao 
aumento da arrecadação de ICMS, 
que registrou crescimento real de 
19,1% no primeiro semestre, na 
comparação com o período de ja-
neiro a junho de 2007. “Quando o 
varejo emite nota, ele tem de pedir 

nota para o atacado, que tem de 
pedir nota para a indústria, e isso 
leva a um aumento da arrecadação. 
Mas não dá para atribuir todo o au-
mento à Nota Fiscal Paulista, pois 
temos outras medidas de fiscaliza-
ção e combate à sonegação”, afirma 
Newton Oller de Mello, diretor-ad-
junto da Diretoria Executiva da Ad-
ministração Tributária da Secreta-
ria Estadual da Fazenda. 

  Já o ganho da população não pode 
ser medido apenas pelo total de reais 
acumulados que podem servir de bô-
nus na hora de pagar o IPVA. Oller 
chama a atenção para o caráter de 
“direito do consumidor do progra-
ma”. Projeto do Executivo estadual 
aprovado pela Assembléia Legislativa 
em agosto de 2007 na forma da Lei 
12.685/07, o programa Nota Fiscal 
Paulista é uma lei de direito do con-
sumidor e tem por objetivo estimular 
a “cidadania fiscal”. “A intenção é au-
mentar a arrecadação sem aumentar 
os impostos. Afinal, quando todos pa-
gam, todos podem pagar menos. Por 
isso, o Estado quer trazer a população 

como aliada na cruzada pela nota fis-
cal”, afirma Oller. Ele explica que o 
ICMS já está embutido no preço da 
mercadoria, e, se a pessoa não pede a 
nota fiscal, ele pode acabar indo para 
o bolso do empresário na forma de 
lucro. “Isso é concorrência desleal e 
acaba também refletindo para a po-
pulação, que não recebe serviços que 
o Estado deveria prover.” 

   O programa teve aceitação ini-
cial enorme por parte da população. 
Entretanto, quando foi feita a pri-
meira distribuição de créditos, em 
abril, houve certa decepção, na me-
dida em que os créditos, para mui-
tos que se engajaram no programa, 
não saíram da casa dos centavos. 
Em outubro, novamente, poucos 
resgataram seus créditos. Dos 271,7 
milhões de reais liberados pela Fa-
zenda estadual, 254,7 milhões de 
reais não foram sacados. O diretor 
explica que isso aconteceu por três 
motivos. Primeiro, porque a adesão 
ao programa, por parte do varejo, se 
deu de forma gradual. Começou em 
outubro de 2007, com restaurantes, 

Mauro Ricardo Costa, secretário da Fazenda de São Paulo: o programa Nota Fiscal Paulista prevê 
a devolução para a população de até 30% da arrecadação de ICMS no comércio varejista

“A intenção 
é aumentar a 

arrecadação sem 
aumentar os 

impostos. Afinal, 
quando todos 
pagam, todos 
podem pagar 

menos”
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depois vieram padarias e lanchone-
tes. Mais tarde vieram os postos de 
combustíveis (janeiro) e supermer-
cados (abril) e só a partir de maio é 
que passou a incluir todo o varejo. 

Além disso, há o fato de que a conta 
para a distribuição de créditos é feita 
duas vezes por ano – abril e outubro. 
Em abril são distribuídos créditos re-
lativos a notas emitidas no segundo 
semestre do ano anterior. E, em outu-
bro, os créditos relativos ao primeiro 
semestre do mesmo ano. Como o pro-
grama começou em outubro do ano 
passado, com poucos estabelecimen-
tos cadastrados, a distribuição total 
feita em abril – referente ao segundo 
semestre do ano anterior – foi de ape-
nas 765.841 reais. Seis meses depois, 
em outubro, a distribuição saltou 
para 271,7 milhões de reais. 

Por fim, ele explica que houve uma 
mudança na contabilidade dos crédi-
tos por estabelecimento, a partir de 
fevereiro. Pela nova regra, 30% do 
ICMS pago pelo estabelecimento é ra-
teado entre aqueles que pediram nota 
fiscal, proporcionalmente ao valor da 
nota, dentro de um limite máximo de 
até 7,5% do valor da nota fiscal. “O 
consumidor só costuma pedir nota no 
caso de bens duráveis, quando o valor 
é alto, ou para punir o estabelecimen-
to quando é mal atendido. Queremos 
mudar isso”, afirma Oller. 

Para popularizar o programa, o 
governo pretende lançar uma “ras-
padinha” eletrônica, com a distri-
buição de prêmios em dinheiro para 
quem solicitar a nota com o CPF. O 
sorteio já estava previsto na lei que 
criou o programa e deve entrar em 
vigor em dezembro. Pelas regras, 
cada 100 reais gastos na compra de 
produtos dentro do Estado de São 
Paulo vão gerar, automaticamente, 
um bilhete eletrônico numerado. 
Para participar, basta a pessoa se 
cadastrar no programa e aderir ao 

“Se a pessoa 
não pede a 

nota fiscal, dá 
margem para a 
sonegação. E, se 
a pessoa pede a 
nota sem o CPF, 
o dinheiro fica 
com o Estado”

regulamento do sorteio no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo. “Tudo vai acontecer pela 
internet, dentro da proposta de go-
verno eletrônico”, explica Newton 
Oller. O sorteio será atrelado à Lo-
teria Federal, e os prêmios vão va-
riar de 10 mil a 50 mil reais. 

Para aqueles que não se sentem 
confortáveis com a idéia de fornecer 
o CPF a cada compra, o governo vai 
estimular a doação de notas para ins-
tituições de caridade, que poderão 
registrá-las com seu próprio CNPJ no 
site da secretaria. A idéia é que as en-
tidades instalem urnas para receber 
as notas em grandes estabelecimen-
tos comerciais, como supermercados 
e drogarias.  A doação para entidades 
beneficentes já é possível. Basta que o 
contribuinte forneça a conta da ins-
tituição quando for receber seus cré-
ditos. “Se a pessoa não pede a nota 
fiscal, dá margem para a sonegação. 
E, se a pessoa pede a nota sem o 
CPF, o dinheiro fica com o Estado”, 
diz Oller. “Não queremos esse dinhei-
ro. É um direito do consumidor. Se a 
pessoa não quiser fornecer o próprio 
CPF, agora ela vai poder repassar esse 
crédito para outras entidades.” 

O diretor explica que a inclusão 
do CPF na nota visa, exclusivamen-
te, identificar o contribuinte para 
que ele possa receber o crédito. “O 
contribuinte pode ficar tranqüilo, 
porque as informações não vão pa-
rar na Receita Federal”, afirma Ol-
ler, rebatendo uma crítica comum 
entre aqueles que não gostam de 
fornecer o CPF. “Além de não haver 
convênio entre a Secretaria Estadu-
al da Fazenda e a Receita Federal, 
a Receita já tem todas as informa-
ções do uso de cartão de crédito ou 
débito”, explica Oller. A Nota Fiscal 
Paulista tampouco serve de compro-
vante legal de gastos. “É um meio 
indicativo e não comprova que foi 
o contribuinte que forneceu o CPF 
que efetivamente gastou aquele va-
lor.” É o caso da pessoa que fornece 
seu CPF para uma conta relativa ao 
consumo de uma mesa de amigos 
em um bar ou restaurante.

O programa também vem contri-
buindo para coibir a evasão fiscal e 
a concorrência desleal. Isso porque o 
contribuinte, além de pedir a nota no 
ato da compra, poderá reclamar caso 
perceba que ela não foi devidamente 
registrada para efeito de crédito no 

site da secretaria. Até outubro, 88% 
das reclamações no programa NFP 
foram relativas à falta de registro de 
notas. Essas reclamações já resulta-
ram em duas grandes operações. Ao 
todo, foram 2 mil autuações e 30 
milhões de reais em multas para es-
tabelecimentos que emitiram notas 
fiscais com o  CPF, mas não regis-
traram as notas na Fazenda estadu-
al. A penalidade é alta: 1.488 reais 
por nota. “Se o estabelecimento não 
registra a nota, o consumidor não re-
cebe os créditos”, explica Oller. 

O estabelecimento também pode 
ser multado por não emitir a nota ou 
por não registrá-la dentro do prazo 
estabelecido. O registro da nota com 
o CPF no programa, por parte do es-
tabelecimento, é um procedimento 
independente do recolhimento do 
ICMS. O comércio tem até o dia 19 
do mês seguinte para registrar todos 
os documentos fiscais emitidos. Há 
um prazo para o estabelecimento 
regularizar sua situação, caso con-
trário, a reclamação poderá evoluir 
para uma denúncia. “Noventa e um 
por cento das reclamações que rece-
bemos são procedentes. A prova do 
consumidor é a nota fiscal.” 

Newton Oller de Mello, 
diretor-adjunto da 

Diretoria Executiva da 
Administração Tributária 

da Secretaria Estadual da 
Fazenda de São Paulo

ENTENDA A 
NOTA FISCAL PAULISTA
  
Como funciona 
O consumidor deve fornecer o CPF ao fazer compras em supermercados, 
padarias, restaurantes, lojas de material de construção, vestuário, 
brinquedos localizados no Estado de São Paulo. 

Cálculo 
Trinta por cento do imposto recolhido pelo estabelecimento é devolvido 
a quem informar o CPF ou o CNPJ, proporcionalmente ao valor de sua 
aquisição em relação ao total de consumidores identificados.  

Prazos 
Créditos concedidos no primeiro semestre do ano podem ser resgatados 
a partir de outubro do mesmo ano; os créditos do segundo semestre, 
a partir de abril do ano seguinte. Para utilizá-los, o consumidor deve 
acessar o site da NFP (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), mediante senha, 
selecionar a opção “conta corrente” e seguir as instruções na tela.  

Como resgatar os créditos 
Pessoa física: valores iguais ou superiores a 25 reais podem ser transferidos 
para a própria conta corrente ou poupança, para outra pessoa física ou 
jurídica ou serem usados para reduzir o valor do IPVA do ano seguinte. Não é 
necessário que o veículo seja de propriedade do consumidor. 
Pessoa jurídica: transferência para uma conta corrente ou poupança 
próprias. Se o valor for inferior a 25 reais, deverá acumular até completá-lo.  

Validade 
Os créditos das notas emitidas com o CPF ficam arquivados por cinco anos.
  

Consumidor de outros Estados 
O programa não é restrito a quem mora em São Paulo, mas às compras feitas 
no Estado. Portanto, quem faz compras com freqüência no Estado pode pedir 
a nota com o CPF e cadastrar seu CPF no site da Secretaria da Fazenda. 

Reclamação 
O consumidor que não tiver suas notas registradas no sistema da Nota 
Fiscal Paulista pode fazer a reclamação pela internet, mediante uso de 
senha pessoal, até o dia 15 do segundo mês subseqüente àquele em que 
ocorreu a aquisição da mercadoria ou bem. As reclamações registradas 
são informadas ao estabelecimento para que ele efetue a regularização. 
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Primeira mulher a assumir a Secretaria da Receita Federal, Lina Maria Vieira promete 
mão de ferro contra a sonegação Por Patricia Blanco

O desafio de combater a
“delinqüência tributária” 

Um combate mais duro e profundo da delinqüência tributária 
e do planejamento tributário agressivo é um dos desafios que 
a nova secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira, terá 
de enfrentar no cargo que assumiu no início de agosto. Em 

entrevista à revista do Instituto ETCO, ela destacou que pretende fazer 
“uma faxina do que é inútil do ponto de vista normativo”, localizando 
normas que sejam dispensáveis e exigências acessórias.

Lina Maria é funcionária de carreira da Receita desde 1976 e é a pri-
meira mulher a assumir o cargo de secretária-geral do órgão. Mineira, 
viveu durante mais de 20 anos no Rio Grande do Norte, tendo sido por 
duas vezes secretária de Tributação daquele Estado. Outro desafio que 
ela diz que terá de vencer é “o convencimento de que a educação fiscal 
é uma espécie de educação ambiental, só que voltada para melhorar a 
coesão do ambiente social. Isso passa por melhorar os indicadores de 
justiça fiscal e leva tempo”.

  Sobre a possibilidade de redução da carga tributária, a secretária afir-
mou que “a regra de ouro das finanças públicas é que não se pode saltar 
no escuro. A redução da carga tributária é função do tamanho do gasto”.

| 19

Lina Maria Vieira, secretária-geral da Receita Federal fala sobre os desafios no combate à sonegação   
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ETCO – Quais são os principais 
desafios à frente da Secretaria da 
Receita Federal?

Lina Maria Vieira – O alinha-
mento da organização como um 
todo em âmbito nacional, motivada 
para a cooperação com Estados e 
municípios, porque o grau de re-
finamento do sistema tributário, 
reformado ou não, dependerá da 
capacidade de aproximação das ad-
ministrações tributárias. Uma me-
lhor percepção pelos servidores de 
que o grau de legitimidade social da 
Receita Federal do Brasil depende 
do atendimento conclusivo de qua-
lidade dos contribuintes-cidadãos. 
Um combate mais duro e profun-
do da delinqüência tributária e do 
planejamento tributário agressivo. 
O convencimento de que a educa-
ção fiscal é uma espécie de educa-
ção ambiental, só que voltada para 
melhorar a coesão do ambiente 
social. Isso passa por melhorar os 
indicadores de justiça fiscal e leva 
tempo. Definir bem as situações de 
conflitos de interesse e melhorar a 
proteção da integridade funcional 
e organizacional em todos os níveis 
da corporação.

ETCO – Como a Receita Fede-
ral, em sua administração, preten-
de combater a sonegação e a infor-
malidade?

Lina – Localizar tudo aquilo que 
seja dispensável no que diz respei-
to às exigências acessórias. Vale di-
zer, uma faxina do que for inútil do 
ponto de vista normativo. Calibrar 
melhor a capacidade contributiva e 
centrar o foco no que for relevante 
e sensível. Interagir com os demais 
órgãos de fiscalização e controle 
mediante ações integradas. Exami-
nar com lupa as cadeias produtivas 
e sua dinâmica setorial. Estimu-
lar o cumprimento das obrigações 

voluntárias com orientação per-
manente. Se necessário, utilizar o 
conceito de câmaras setoriais para 
pactuar  a desoneração programa-
da em função do nível potencial de 
contribuição.

ETCO – Com o constante cres-
cimento da arrecadação, é possível 
vislumbrar a possibilidade de uma 
redução da carga tributária? Qual 
é o maior obstáculo para que isso 
aconteça?

Lina – A regra de ouro das fi-
nanças públicas é que não se pode 
saltar no escuro. A redução da car-
ga tributária é função do tamanho 
do gasto. Havia uma dívida pública 
líquida que comprometia menos de 
30% do PIB em 1994. Tal relação 
chegou a duplicar em 2002 e atu-
almente gira em torno de 40%. O 
superávit primário é elevado e as 
despesas vinculadas também. O 
que se pode fazer é identificar real 
e verdadeiramente quem suporta o 
ônus impositivo, as renúncias fis-
cais, os privilégios, os benefícios. 
Daí, sim, realinhar o sacrifício de 
acordo com a capacidade contri-
butiva. A regra geral é que, sempre 
que possível, as alíquotas sejam 
moderadas, o sistema simples e 
amigável, mas a cobrança inesca-
pável. Como se vê, fácil falar, di-
fícil implantar no caso concreto. 
O que não nos afasta do compro-
misso de aperfeiçoar a tributação e 
seus efeitos.

ETCO – O setor produtivo re-
clama das constantes mudanças na 
legislação tributária. Por que não 
se consegue manter regras claras e 
duradouras?

Lina – A segurança jurídica é 
um bem precioso. Fica entre aque-
las duas únicas certezas de Benja-
min Franklin, morte e impostos. 

“A segurança 
jurídica é um 
bem precioso. 

Fica entre 
aquelas duas 

únicas certezas 
de Benjamin 

Franklin, morte e 
impostos”
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A mudança legislativa não é uma 
veleidade “prazeirística”. Sempre 
respondeu aos impactos. A maio-
ria deles, nos últimos 13 anos, de-
corrente dos sucessivos ajustes so-
fridos pelo Plano Real. A política 
tributária tornou-se passiva ao mo-
vimento de sustentação da política 
monetária. Há uma estreita corre-
lação entre o aumento da relação 
juros/PIB com o aumento da carga 
fiscal; quase da mesma magnitude. 
Não existe estabilidade gratuita.

ETCO – A senhora considera a 
utilização da informática como fer-
ramenta de fiscalização uma prio-
ridade?

Lina – Sim. Uma das ferramen-
tas. A melhor forma ainda é o es-
tudo profundo dos setores, dos 
contribuintes, do planejamento tri-
butário agressivo. Todavia, as ino-
vações tecnológicas e de informa-
ção serão cada vez mais utilizadas 
e aproveitadas. Não se deve acei-
tá-la como uma panacéia, mas é 
um poderoso instrumento quando 
bem articulado com uma política 
mais abrangente de fiscalização. O 
controle social, a educação fiscal, 
estimulantes da cidadania fiscal, 
por exemplo, são instrumentos de 
controle e fiscalização tão ou mais 
potentes.

 
ETCO – A senhora pretende 

ampliar o uso de mecanismos de 
controle de produção, tais como 
medidores de vazão e contadores 
de cigarros, para outros setores?

Lina – O que pretendo é dialogar 
mais com todos os organismos de 
controle. Os próprios interessados 
serão convidados. Não é possível 
imaginar um controle absoluto, per-
feito e ex-machina. Seria uma inge-
nuidade. Os sistemas de medidores 
podem e devem ser utilizados cada 

“A regra geral é 
a de que, sempre 
que possível, as 
alíquotas sejam 
moderadas, o 

sistema simples 
e amigável, 

mas a cobrança 
inescapável”

vez mais. O que não se deve fazer é 
imaginar que encontramos a pedra 
filosofal do universo tributário.

ETCO – A senhora manterá a 
implantação da Nota Fiscal Ele-
trônica como prioridade da Receita 
Federal do Brasil?

Lina – Sim; embora a magnitude 
da crise no metabolismo do sistema 
financeiro global vá exigir urgências 
incontornáveis. Porém, tudo que 
disser respeito à introdução dos re-
cursos de gestão, estimuladores de 
modelos que incorporem as novas 
tecnologias e melhorem os controles 
automáticos, deve ser mantido na 
rota e na velocidade de cruzeiro.
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Em dez anos de atuação, a 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) 
conseguiu trazer para os 

cofres públicos mais de 200 bilhões 
de reais, recursos que haviam esca-
pado das mãos do Fisco pela ação 
dos sonegadores. Com apenas 1.600 
procuradores, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional é fundamental 
no combate à sonegação e à concor-
rência desleal, pois tem como tarefa 
resgatar as altas somas inscritas na 
Dívida Ativa da União, estimada em 
700 bilhões de reais.

“Hoje, a Procuradoria cobra per-
to de 2% do total da dívida, isso re-
presenta 13 bilhões de reais apro-
ximadamente. Se nós tivéssemos 
uma estrutura melhor, poderíamos 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é uma arma 
poderosa no combate à sonegação e à concorrência 
desleal Por Romoaldo de Souza

Cobrança de dívida
tem de ser reforçada  

cobrar até 10% dessa dívida, e o 
total arrecadado saltaria para 70 
bilhões de reais”, diz o presidente 
do Sindicato Nacional dos Procu-
radores da Fazenda Nacional (Sin-
profaz), João Carlos Souto.

De acordo com dados da Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional, 
em média, a fase administrativa 
de cobrança do crédito tributário 
dura quatro anos, enquanto a fase 
judicial leva 12 anos para ser con-
cluída, sendo que menos de 1% do 
estoque da Dívida Ativa da União 
ingressa nos cofres públicos, a cada 
ano, por essa via. 

Essa morosidade tem sido a princi-
pal aliada dos sonegadores. “As pes-
soas pagam imposto porque sabem da 
coerção judicial, mas, se essa coerção 

“Por falta de 
estrutura, a 

Procuradoria cobra 
perto de 2% do 
total da dívida, 

isso representa 13 
bilhões de reais, 

aproximadamente”

“As pessoas 
pagam imposto 

porque sabem da 
coerção judicial”

João Carlos Souto, 
presidente do Sinprofaz

não está sendo feita a contento, isso 
prejudica o cidadão que cumpre com 
suas obrigações tributárias”, afirma o 
presidente do Sinprofaz. “Portanto, 
as empresas que cumprem com suas 
obrigações fiscais e tributárias aca-
bam sofrendo a concorrência preda-
tória daquelas que não pagam impos-
tos”, acrescenta João Carlos Souto. 

Em busca de mudanças no sistema 
atual, procuradores, juristas e acadê-
micos elaboraram um novo projeto 
de execução fiscal, enviado ao Con-
selho da Justiça Federal (CJF) no dia 
4 de abril deste ano. A proposta de 
projeto de lei foi elaborada em con-
senso entre a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e os juízes federais. 
O projeto ficou um ano em consulta 
pública, e, em novembro de 2007, U
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Execução Fiscal

600

Fonte: Ministério da Fazenda – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União

ESTOQUE TOTAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Valor das inscrições em cobrança em bilhões de reais
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uma audiência pública promovida 
pelo CJF consolidou as sugestões de 
advogados, acadêmicos, represen-
tantes das procuradorias-gerais e se-
cretarias de Fazenda estaduais.

O principal objetivo do projeto é 
aperfeiçoar o processo de execução 
fiscal, instituindo a cobrança admi-
nistrativa dos créditos da Fazenda 
Pública, tornando a recuperação de 
créditos devidos mais ágil e conce-
dendo ao executado maiores garan-
tias no exercício de sua defesa. Hoje, 
todas as etapas da execução fiscal, 
desde a citação do contribuinte até o 
arresto dos bens ou o pagamento do 
crédito devido, são conduzidas por 
um juiz. A formalidade dos proce-
dimentos judiciais torna o processo 
demorado, caro e de baixa eficiência. 
Há um número enorme de processos 
de execução fiscal em andamento 
no Poder Judiciário. São 3 milhões 
de processos só na Justiça Federal. 
A atividade de localizar o devedor 
e identificar os bens penhoráveis é 
feita na esfera judiciária, que não 
é institucionalmente um agente de 
cobrança de créditos.

A execução fiscal administrativa 
proposta transfere para os órgãos 
fazendários a responsabilidade 
pela notificação, pela identificação 
do patrimônio penhorável do deve-
dor e pelo bloqueio temporário do 
bem, para assegurar sua posterior 
penhora na fase judicial. Com isso, 
a Justiça deixa de realizar essas ati-
vidades, cujo caráter administrati-
vo ficaria com a Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional, tornando 
o processo mais rápido e eficaz. 
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O ETCO patrocina o Projeto Escola Legal, que capacita 
educadores sobre temas como pirataria, ética e 
consumo consciente Por Andrea Assef

Uma aula  
de cidadania

Desde o segundo semestre 
de 2008, o ETCO está pa-
trocinando o Projeto Esco-

la Legal – Combater a Pirataria Se 
Aprende na Escola, que direciona 
seus esforços principalmente para 
a capacitação de professores sobre 
a importância do conceito de pro-
priedade intelectual, destacando os 
malefícios da pirataria, abordando 
questões de ética, valores, pensa-
mento coletivo e formação de cida-
dãos conscientes e preparados para 
os desafios atuais. O projeto, uma 
iniciativa da Câmara Americana de 
Comércio (Amcham), foi lançado 
em 2007 e já no primeiro ano atin-
giu 1.433 estudantes de cinco esco-
las da capital paulista. Neste ano, 
o projeto está sendo desenvolvido 
em 62 escolas em Porto Alegre, 
Campinas, Goiânia, além de São 
Paulo. “O projeto ganha cada vez 
mais força. Além de expandirmos 
as atividades no território brasilei-
ro, também aumentamos o número 
de parcerias”, comemora Nayana 
Rizzo, coordenadora de Projetos do 

Departamento de Relações Gover-
namentais da Amcham. 

Segundo a diretora-executiva do 
ETCO, Patricia Blanco, o patrocí-
nio do ETCO faz parte da vertente 
educacional do Instituto. “O mais 
interessante do Projeto Escola Legal 
é que, além do destaque aos danos 
causados pelo consumo de produ-
tos ilegais, ele aborda outros temas 
importantes, como cidadania e con-
sumo consciente. É um trabalho de 
resgate desses temas em um público 
que começa a criar valor”, afirma 
Patricia Blanco. O Projeto Escola 
Legal já conta com o apoio do Mi-
nistério da Justiça, por meio do Con-
selho Nacional de Combate à Pirata-
ria (CNCP) e do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI), 
ligado ao Ministério de Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC), além de importantes 
órgãos estaduais de outros cinco Es-
tados que participam das atividades 
neste ano. Recentemente, além da 
Associação Brasileira de Proprieda-
de Intelectual (ABPI), a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) de São 
Paulo, por meio da Comissão de Di-
reito da Propriedade Imaterial, ade-
riu à iniciativa. 

De acordo com o Conselho Na-
cional de Combate à Pirataria, o 
mercado de produtos piratas movi-
menta no mundo US$ 522 bilhões 
ao ano, quase o dobro do que é mo-
vimentado pelo narcotráfico, que é 
estimado em US$ 380 bilhões. Só 
o Brasil comercializa por ano US$ 
34 bilhões em produtos falsifica-
dos, o que impede a arrecadação 
de R$ 27 bilhões em impostos. 

Crianças do Projeto Escola Legal  
em atividades educativas
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ÍNDICE DA ECONOMIA 
SUBTERRÂNEA 

Fonte: Professor Doutor Friedrich Schneider, 
Universidade de Linz, Áustria
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A evolução recente 
da economia 
subterrânea no Brasil

A economia subterrânea é 
composta do conjunto de 
atividades não declaradas 
ao governo que visam: a) 

evadir impostos; b) evadir contri-
buições para a previdência social; 
c) evadir o cumprimento de leis e 
regulamentações trabalhistas ou; d) 
evitar custos decorrentes do cum-
primento de normas aplicáveis em 
determinada atividade.

A existência da economia subterrâ-
nea gera uma série de problemas para 
o Estado, uma vez que reduz a arre-
cadação de impostos, a credibilidade 
das estatísticas oficiais e dificulta a es-
colha de políticas públicas. Além des-
ses fatores, a economia subterrânea 
possibilita uma competição desigual 
entre as firmas da economia formal 
e as da informal, pois eleva a alíquota 
cobrada das empresas formais devido 
à redução da base de arrecadação, 
ampliando a distorção tributária.

A economia subterrânea é um sin-
toma de economias em que os custos 
associados à atuação na economia 
formal são elevados o bastante para 
proporcionar ganhos aos que ope-
ram fora dela. Com uma dinâmica 
própria, esta economia gera empre-

gos e renda através da atuação mais 
flexível de seus atores.

É importante ressaltar que a eco-
nomia subterrânea engloba a econo-
mia informal, que, em geral, é defi-
nida como os trabalhadores que não 
possuem carteira assinada ou os tra-
balhadores que não contribuem para 
a previdência social. A economia 
informal é facilmente observada. As 
estatísticas oficiais sobre a economia 
informal indicam quão regulado é o 
mercado de trabalho brasileiro, que 
coloca em torno de 30% de seus em-
pregados em condição diferente da 
determinada legalmente1.

O Instituto Brasileiro de Econo-
mia (IBRE), da Fundação Getulio 
Vargas, e o Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO) desen-
volveram um índice para monitorar o 
comportamento da economia subter-
rânea. Este índice é estimado através 
de um método desenvolvido por Karl 
Jöreskog e Arthur Goldberger (1975)2 
e possui a vantagem de ordenar os 
fatores3 que mais afetam a economia 
subterrânea, o que facilita prescrições 
de política econômica para o proble-
ma. Chamado de MIMIC (Múltiplas 
Causas, Múltiplos Indicadores), este 

método tem a desvantagem de não di-
mensionar a economia subterrânea, 
fornecendo somente um índice que 
permite a análise de seu desenvolvi-
mento ao longo do tempo4. 

O índice de economia subterrânea 
do IBRE/ETCO relaciona o cres-
cimento da economia subterrânea 
com o crescimento do PIB da econo-
mia brasileira. Em períodos em que 
o crescimento da economia subter-
rânea é superior ao ritmo de cresci-
mento da economia formal, o índice 
aumenta, e em períodos em que a 
economia formal cresce mais que a 
subterrânea, o índice diminui.

Os resultados mostram que a eco-
nomia subterrânea está crescendo 
em um ritmo maior do que a eco-
nomia formal, com o índice saindo 
de 94,9 em dezembro de 2007 para 
98,3 em março de 2008 e 99,4 em 
junho de 2008.

A elevação da carga tributária bra-
sileira, que estimula o crescimento da 
economia subterrânea, foi responsá-
vel por 29,4% da elevação desse tipo 
de economia no mesmo período. 

A queda das exportações no perío-
do foi outro fator que contribuiu de 
forma significativa para a elevação 

do índice, 28,9%. As exportações 
possuem uma relação negativa com 
a economia subterrânea, na medida 
em que a atividade exportadora é ex-
tremamente burocratizada em todo o 
mundo, tornando a tarefa muito difí-
cil para uma empresa que tente ope-
rar na economia subterrânea. Logo, 
uma queda na importância da razão 
exportações/PIB facilita o crescimen-
to da economia subterrânea. 

A elevação do nível de atividade 
econômica explica 41,7% da eleva-
ção do índice. Nosso trabalho mostra 
que a economia subterrânea possui 
uma relação pró-cíclica com a eco-
nomia formal, ou seja, quando a eco-
nomia formal cresce, a subterrânea 
também cresce. Isso ocorre porque 
a economia subterrânea e a econo-
mia formal interagem, e, com isso, a 
elevação da renda em um setor esti-
mula a compra de bens e serviços no 
outro setor e vice-versa. 

Apesar da recente, porém discreta5, 
queda da informalidade da economia 
brasileira, a análise dos resultados 
desse trabalho mostra que a economia 
subterrânea continua a aumentar sua 
participação na economia brasileira. 
Portanto, os resultados revelam que 

a formalização não é condição sufi-
ciente para a redução da economia 
subterrânea, cuja dinâmica depende 
de diversos fatores, dentre os quais: 
carga tributária, rigidez do mercado 
de trabalho, nível de atividade, razão 
exportações sobre PIB e corrupção.

* Professor da FGV e economista do 
IBRE-FGV. 
1 Com base na Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) do IBGE, a parcela 
de trabalhadores sem carteira no total 
de empregados ficou em 29% em ju-
lho deste ano. Em março de 2002, era 
de 31%, chegou a 35% em dezembro 
de 2004, reduzindo-se de lá para cá.
 2 Jöreskog, Karl G. e Goldberger, Ar-
thur S., 1975. “Estimation of a model 
with multiple causes of a single latent 
variable,” Journal of the American Sta-
tistical Association, 70, pp.631–639.
3 Os fatores que afetam a economia 
subterrânea são identificados previa-
mente pelo pesquisador.
4 O método utilizado para estimar a 
economia subterrânea foi o de Múlti-
plas Causas e Múltiplos Indicadores.
5 A informalidade no país caiu de 
29,9% em dezembro de 2007 para 
29,3% em julho de 2008.
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A FGV e o ETCO desenvolveram um índice para monitorar o comportamento 
da economia subterrânea Por Fernando de Holanda Barbosa Filho* 
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As comparações entre o 
processo de desenvolvi-
mento do Brasil e o dos 
Estados Unidos deram 

origem a vasta literatura acadê-
mica. Há, com efeito, uma varie-
dade de aspectos que podem ser 
enfatizados. Razões econômicas, 
culturais, climáticas, religiosas e 
geográficas estão entre as que ten-
tam explicar por que dois países de 
idades e dimensões comparáveis ti-
veram trajetórias tão diferentes. 

Mas há um quesito que, embora 
não seja lembrado com freqüência, 
teve peso determinante nos cami-
nhos trilhados pelos dois países: 
a segurança jurídica. Nos Estados 
Unidos, a confiança nos contratos 
está associada à própria história do 
capitalismo, enquanto no Brasil, 
em que pesem avanços recentes, a 

Direito e Economia, escrito 
a partir do ciclo de debates 
Justiça e Economia, realizado 
pelo ETCO no ano passado, 
mostra que a insegurança 
jurídica é fator de atraso para 
o País  Por Oscar Pilagallo

Um entrave 
ao desenvolvimento

(Brasil, Rússia, Índia e China).  
E, quando os direitos são ga-

rantidos, não o são com a rapidez 
necessária: a morosidade é outra 
característica da Justiça no Brasil, 
em geral resultado de expedientes 
protelatórios. Em relação a esse 
item, o Brasil perde para todos os 
países do Bric. Registre-se, porém, 
que a súmula vinculante, ao evitar 
a repetição de julgamentos, come-
ça a enfrentar a questão. 

Se a segurança jurídica sempre foi 
importante para o desenvolvimen-
to de um capitalismo com justiça, 
hoje, em plena globalização, ela é 
fundamental. Com artigos de André 
Franco Montoro Filho, presidente-
executivo do ETCO, e de Marcelo 
Moscogliato, procurador regional 
da República em São Paulo, Direito 
e Economia dá um passo em dire-
ção à maior segurança jurídica ao 
confrontar argumentos de operado-
res do direito com os operadores da 
produção. É desse diálogo que sur-
ge a possibilidade de um consenso 
sobre a estabilidade das regras, que, 
por sua vez, cria um ambiente mais 
propício aos negócios.

segurança jurídica ainda pertence 
ao universo da incerteza. 

A diferença é crucial. Tudo se 
resume ao fato de que, na ausên-
cia de contratos confiáveis, as em-
presas seguram os investimentos. 
Para o economista Douglas Nor-
th, prêmio Nobel de Economia em 
1993, essa situação compromete o 
desenvolvimento de um país, como 
aconteceu com o Brasil. 

A análise de North é apresentada 
pelo professor Armando Castelar Pi-
nheiro, do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), no livro Direito 
e Economia, escrito a partir do ciclo 
de debates Justiça e Economia, reali-
zado pelo ETCO no ano passado. 

São vários os problemas que o 
Brasil tem a enfrentar nessa área. 
O elevado grau de descontenta-
mento de executivos com o sistema 
judicial no Brasil é um termômetro 
da situação. Em resposta a uma en-
quete, 40% deles disseram não con-
fiar que a Justiça brasileira garanta 
direitos contratuais e de proprieda-
de em disputas comerciais. Nesse 
quesito, o Brasil só não fica atrás 
da Rússia, entre os países do Bric 
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O estado apostou no conceito de “mais por menos” e reduziu a alíquota 
do ICMS para o etanol hidratado. Apostou e ganhou:o mercado informal 
encolheu e a arrecadação cresceu  Por Leonardo Gadotti*

30 | dezembro de 2008

O conceito de “mais por menos” já é co-
nhecido. Quase sempre significa que, 
em determinadas condições, se pode 
ganhar mais cobrando menos, sem me-

xer na qualidade. Guardadas as diferenças, vale 
para o produto industrial, o item da loja do comer-
ciante, o trabalho do prestador de serviços – e os 
impostos do governo!

Vamos tomar como exemplo a cobrança de ICMS, 
o imposto com maior arrecadação no Brasil. Em 
2007, os 27 Estados brasileiros arrecadaram cerca 
de 190 bilhões de reais com o tributo, pouco mais 
de 20% de todos os impostos que a sociedade brasi-
leira pagou no total.

Há algum tempo, o governo do Estado de São Paulo 
identificou uma distorção na arrecadação por causa 
da cobrança da alíquota de 25% sobre o etanol. Uma 
cobrança nesse nível estava estimulando a sonegação. 
Então, o governo paulista tomou uma corajosa deci-
são, que, à primeira vista, poderia parecer arriscada. 
São Paulo apostou no conceito de “mais por menos” 
para o ICMS do etanol hidratado. Apostou e ganhou. 

Em 2003, o governo estadual reduziu de 25% para 
12% a alíquota do ICMS do etanol.

Foi uma atitude consciente que permitiu, como se 
constataria depois, um ganho para o Estado paulista 
não só na arrecadação, mas, principalmente, por tra-
zer para a formalidade um volume de etanol que era 
comercializado à distância dos cofres públicos. 

Mesmo reduzindo a carga tributária à metade, hou-
ve um aumento de volume no mercado formal reporta-
do à ANP, no período de um mês a partir da vigência 
da nova alíquota, da ordem de 60%. Já a arrecadação 
teve um incremento de 7%, segundo informações di-
vulgadas à época pelo governo do Estado.

Quando um volume desses ingressa na formalidade, 
as conseqüências são visíveis e benéficas: a arrecada-
ção aumenta, há incentivo para novos investimentos, 
as práticas informais enfraquecem, o consumidor fi-
nal é protegido e o mercado se desenvolve com uma 
larga perspectiva de permanência. Ou seja, o ganho 
não se limita à arrecadação.

Pouco tempo depois da iniciativa do governo paulis-
ta, a revista Veja foi precisa na matéria que publicou: 

Setores   Combustíveis

dezembro de 2008

“Uma carga mais baixa e um sistema mais simples, 
acompanhado de uma repressão mais rigorosa, pode-
riam atrair os sonegadores para a teia da legalidade. 
Afinal, se as alíquotas são elevadas demais e a fisca-
lização ineficiente, as pessoas se sentirão sempre ten-
tadas a burlar a lei, encorajadas pela sensação de que, 
nessa área, o crime compensa. Sistema tributário bom 
é aquele que leva o maior número de pessoas a pagar o 
menor imposto possível, sem colocar em risco a sobre-
vivência dos serviços públicos”.

Podemos usar dois exemplos que comprovam tudo 
isso na prática: 
• segundo dados da Abinee, a tributação do mercado 

de PCs (computadores pessoais) teve uma redução 
de impostos em 2006, depois outra em 2007, com as 
alíquotas caindo de 25,5% para 12,6%. Como con-
seqüência, o mercado formal superou o informal, 
totalizando 62% das vendas, com aumento de 40% 
na arrecadação;

• há alguns anos, o governo do Estado do Rio de Janei-
ro decidiu que tinha de arrecadar mais com o com-
bustível de aviação. Elevou a alíquota a tal nível que 

as companhias de aviação passaram a abastecer em 
São Paulo, onde a alíquota era menor. Resultado: o 
governo fluminense teve de voltar atrás.
Os dados estão aí, disponíveis para uma tomada de 

decisão. Quando se fala de etanol, estamos falando de 
um produto com características ecológicas, cuja utili-
zação reduz a dependência dos combustíveis fósseis, 
cuja produção gera empregos, cuja exportação gera 
divisas. Portanto, os demais Estados produtores, prin-
cipalmente os Estados vizinhos a São Paulo, devem 
olhar com atenção para o exemplo paulista. 

O Sindicom apóia iniciativas como a adotada pelo 
governo de São Paulo. Os demais Estados produtores 
deveriam mirar-se nesse exemplo: estariam dando mais 
uma efetiva contribuição ao desenvolvimento do país.

É uma maneira de combater a sonegação, ganhar 
em arrecadação, de modo direto ou indireto, e benefi-
ciar o consumidor final. 

* Presidente do Sindicom e membro do Conselho de 
Administração do ETCO 

D
iv

ul
ga

çã
o

Leonardo Gadotti, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom)

O exemplo
de São Paulo
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Uma redução das alíquotas sobre os medicamentos permitiria que mais pessoas comprassem 
os produtos, ao mesmo tempo em que estimularia a formalização de empresas do setor    

Menos impostos,  
maior acesso

O peso da carga tributária sobre os medicamen-
tos é uma das maiores do mundo. Segundo 
o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO) e pela Consul-

toria McKinsey, cerca de 23% do preço pago pelo con-
sumidor por um medicamento são impostos, destoando 
claramente de outros países, onde o setor, por sua impor-
tância social, é até mesmo livre de encargos (ver quadro).

Um alívio dessa carga tributária desencadearia um 
círculo virtuoso no setor de medicamentos. Por um 
lado, menos impostos reduziriam o preço dos produ-
tos no varejo, permitindo maior acesso da população 
aos produtos. Por outro, permitiria que empresas que 
atuam no mercado informal migrassem para a formali-
dade.  “Teríamos um aumento da base de arrecadação”, 
avalia Luca Mantegazza, vice-presidente da Mantecorp 
e membro do Conselho de Administração do ETCO.

Essa relação de causa e efeito entre alíquotas redu-
zidas e aumento da base de arrecadação já tem prece-
dentes na indústria farmacêutica, lembra Mantegazza. 
Em 2004, com a criação das listas que passaram a dar 
isenção de PIS e Cofins a alguns produtos, houve um 
aumento da base de arrecadação para os medicamentos 
que foram beneficiados por alíquotas reduzidas, mudan-
ça que imediatamente se refletiu nos preços praticados. 
“A história mostra que a solução funciona”, reforça.

Outro entrave é a complexidade da estrutura de 
tributos que hoje vigora no país. Em 2005, quando 
a Câmara Setorial de Medicamentos foi criada, o 
ETCO encomendou o estudo “Informalidade no Setor 
Farmacêutico: Barreira ao Crescimento da Economia 
Brasileira e Risco à Saúde Pública”, elaborado pela 
consultoria McKinsey & Company e pelo escritório 
Pinheiro Neto Advogados. O objetivo era dimensionar 
as práticas informais ou irregulares, e quanto o país 
perde por conta da falta de ética concorrencial.

Ao traçar um diagnóstico detalhado dos males que 
afligem o setor, o estudo mostrou que a distorção tribu-

tária, principalmente relacionada à forma de cobrança 
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), propicia a sonegação. “O setor acaba ar-
cando com uma tributação elevada a um alto custo 
de administração do processo, sem que possa obter a 
necessária recomposição desses custos no preço final 
de seus produtos”, avalia Mantegazza.

O projeto de reforma tributária, atualmente em 
trâmite no Congresso Nacional, pretende trazer uma 
solução para essas questões. Com a unificação das alí-
quotas, a reforma caminharia no sentido de diminuir 
a complexidade da estrutura tributária, que tem ge-
rado como resultado alíquotas maiores sobre o setor 
formal para buscar o equilíbrio financeiro, compen-
sando a evasão fiscal. “É preciso racionalizar a legisla-
ção tributária que submete os laboratórios farmacêu-
ticos a múltiplas e insensatas formas de apuração e 
recolhimento de tributos”, diz Mantegazza. “Qualquer 
setor que enfrente uma alta carga tributária e custos 
adicionais provocados pela burocracia tem sua compe-
titividade comprometida”, afirma. 

A proposta de uniformizar as alíquotas e de criar 
uma única lei de ICMS é vista como um dos pontos 
positivos da reforma, conforme avalia o deputado fe-
deral Darcísio Perondi (PMDB-RS). Entretanto, res-

salta que essa decisão resultará em uma diminuição 
do número de impostos, e não da carga tributária. 
Destaca, ainda, que a unificação dos tributos pode-
rá criar dificuldades para a fiscalização do setor. “Em 
vez de diminuir os impostos, o governo terá problemas 
para controlar a arrecadação e a fiscalização”, prevê.

Essas propostas de alterações constam do relatório 
apresentado no fim de outubro pelo relator da Comis-
são Especial da Reforma Tributária, o deputado fede-
ral Sandro Mabel (PR-GO). “A indústria farmacêutica 
espera que a reforma tributária reduza a alta carga 
de impostos que atualmente sobrecarrega o setor e, 
conseqüentemente, o próprio medicamento”, declara 
Mantegazza, que também concorda que a reforma vai 
no sentido de trazer soluções operacionais. 

Ressalta, ainda, que uma melhor estrutura de cobran-
ça contribui para a redução da informalidade. “Espera-
mos que as mudanças contribuam para um ambiente 
mais transparente”, reforça. “A reforma tributária é de 
uma complexidade enorme, e o ETCO ficará atento 
para atuar em prol de eventuais distorções, mantendo 
constante diálogo com o governo na busca de uma fór-
mula que beneficie o acesso aos medicamentos e que 
estimule a ética no ambiente concorrencial, sem causar 
prejuízo aos cofres públicos”, conclui.
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 Mercado ilegal gera perdas de arrecadação de 1,7 bilhão de reais por ano, 
apesar do maior controle da Receita Federal por meio da Nota Fiscal Eletrônica
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Apesar do excelente trabalho que vem sendo 
realizado pela Receita Federal e pela Polícia 
Federal no combate ao mercado ilegal de 
cigarros, estimativas do setor demonstram 

que, embora em queda, a evasão fiscal, a falsificação e 
o contrabando de cigarros ainda representam cerca de 
28% do volume comercializado no setor, gerando pre-
juízos aos cofres públicos de R$ 1,7 bilhão por ano.

Em abril deste ano, a Receita Federal implementou 
o Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de 
Cigarros - Scorpios - em todos os fabricantes de cigarros 
estabelecidos no país, e tornou a emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) obrigatória para todos os fabricantes e 
distribuidores de cigarros. Com maior transparência sobre 
os volumes fabricados e comercializados do produto, a Re-
ceita Federal foi capaz de melhorar o nível de seus contro-
les. Dos 15 fabricantes de cigarros estabelecidos no país, 
cinco estão com o registro especial cancelado pela Receita 
Federal pelo não pagamento dos impostos, sendo que três 

deles foram fechados após a entrada do Scorpios e da Nota 
Fiscal Eletrônica. E, dos dez fabricantes de cigarros au-
torizados a funcionar, cinco estão operando por meio de 
liminares, de acordo com o site da Receita Federal.

A mudança do selo do produto também veio em boa 
hora, já que permite diferenciar com maior facilidade 
o produto verdadeiro do falsificado. A soma de todas 
essas iniciativas tem dificultado a sonegação no setor, 
ao mesmo tempo em que contribui para reduzir o de-
sequilíbrio concorrencial causado pelos baixos preços 
de quem pratica a evasão fiscal.

No entanto, tais medidas não afetam o contrabando de 
cigarros para o país. Para esse tipo de contravenção ainda 
há um longo caminho a percorrer. Análises do setor mos-
tram que a quase totalidade do volume de cigarros que 
entra ilegalmente no país seja proveniente do Paraguai. 
Estima-se que o Paraguai possua mais de 30 fábricas de 
cigarro instaladas, com uma produção que gira em torno 
de 40 bilhões de unidades por ano, o que representa 13 

vezes o consumo anual do país, já que apenas 3 bilhões 
de cigarros por ano são  destinados ao mercado interno. 
Os efeitos práticos desse excedente podem ser observa-
dos pela entrada dos cigarros nos vários países da Amé-
rica Latina – principalmente no Brasil – e pelo volume 
apreendido em solo brasileiro pelas autoridades de fisca-
lização. Somente no ano de 2007, 2,1 bilhões de cigarros 
foram apreendidos e destruídos pelas autoridades brasi-
leiras, sendo a maioria de marcas produzidas no Paraguai. 
Embora este número recorde de apreensão demonstre o 
empenho das autoridades na repressão do contrabando, 
também revela que apenas o controle das fronteiras não 
será suficiente para combater o problema.

Recentes pesquisas de mercado já indicam um cres-
cimento do contrabando no curto prazo, o que pode 
comprometer o sucesso das iniciativas implementadas 
pela Receita Federal. Além das perdas em arrecadação 
de impostos federais e estaduais, o preço artificialmen-
te baixo do contrabando – os cigarros são vendidos a 

menos da metade do preço dos produtos legais – torna o 
produto mais acessível e estimula o consumo das classes 
de menor renda. Ademais, ele chega aos consumidores 
sem observar nenhuma norma de vigilância sanitária 
ou de controle de qualidade, e sem prover informações 
sobre os potenciais riscos associados a seu consumo, 
conforme determina a legislação brasileira.

Fechar o cerco ao comércio ilegal demanda um trabalho 
de sensibilização entre os governos dos principais países 
afetados pelo contrabando e o Paraguai, no sentido de o 
Paraguai aumentar seus controles sobre os fabricantes de 
cigarros e sobre sua comercialização. Enquanto isso não 
acontece, a Receita Federal dá uma grande contribuição 
ao deixar claro, com o novo selo, qual produto é legal ou 
ilegal no Brasil. Agora, torna-se necessário um forte traba-
lho conjunto na conscientização dos consumidores e dos 
comerciantes, para que possam diferenciar os produtos e 
ficar atentos às falsificações, denunciando sua comerciali-
zação (cigarroilegal@receita.fazenda.gov.br).

No rastro da falsificação 
e do contrabando

Dreamstime
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Fabricantes de bebidas adotarão, em complemento aos 
medidores de vazão, contadores de produção 
em seus estabelecimentos
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Em setembro, a Receita Federal deu início 
às visitas técnicas às linhas de produção de 
bebidas frias, primeiro passo para introdu-
zir o Sistema de Controle de Produção de 

Bebidas (Sicobe), ferramenta de contagem de produ-
ção que permitirá definir a base para a cobrança de 
impostos e contribuições.

Esse novo monitoramento compreende a instalação 
de equipamentos contadores de produção nos estabe-
lecimentos industriais. O processo inclui a marcação 
de cada uma das embalagens de bebida, tanto de gar-
rafas como de latas, com códigos seguros. Neles, have-
rá informações sobre o fabricante, a marca comercial 
e a data de fabricação. Funcionarão como uma espécie 
de assinatura digital, cujas informações serão envia-
das, em tempo real, para a base de dados da Receita, 
possibilitando rastrear individualmente cada bebida 
produzida no país. Com os contadores de produção, a 
Receita Federal conclui um ciclo tecnológico de con-
trole fiscal no setor de bebidas frias, complementando 
o controle de vazão já existente e a nota fiscal eletrôni-
ca, em fase final de implementação.

Nas visitas que estão sendo feitas pela Receita Fede-

ral, busca-se detectar quais adequações os fabricantes 
deverão providenciar para receber os equipamentos do 
Sicobe, observando, por exemplo, o posicionamento dos 
painéis de controle ou a estrutura de comunicação das 
linhas de produção com a internet. Entre novembro e 
dezembro, os 130 estabelecimentos visitados receberão 
os relatórios dessas visitas, e deverão providenciar as 
adaptações indicadas até o início de 2009, data prevista 
para a entrega dos equipamentos.

O setor de bebidas é uma das prioridades da Receita 
para coibir a evasão fiscal. Para ter uma idéia, nos úl-
timos três anos, as várias irregularidades encontradas 
nos fabricantes de bebidas resultaram em um montante 
de autuações da ordem de 4 bilhões de reais, de acordo 
com informações do website da instituição.  

A introdução do Sicobe no setor de bebidas acon-
tecerá em dois estágios. O primeiro, recém-iniciado 
com as visitas técnicas, compreende a instalação de 
equipamentos em 130 fabricantes no transcurso do 
próximo ano. Em 2010, outros 170 estabelecimentos 
receberão as máquinas. Será divulgado pela Receita 
Federal, no início de 2009, um cronograma dessas 
instalações, que deverão ocorrer por regiões. Acredi-

dezembro de 2008

ta-se que o início se dê pelo Rio de Janeiro, em virtude 
do número de fabricantes instalados naquele Estado. 
Mas ainda não há um pronunciamento oficial da Re-
ceita Federal sobre essa programação.

Não haverá custos de instalação para os fabricantes de 
bebidas. O Sicobe será desenvolvido pela Casa da Moeda 
do Brasil, de acordo com os requisitos de segurança e con-
trole fiscal estabelecidos. As empresas do setor pagarão 
pela manutenção dos equipamentos, mas esses valores 
serão compensados no recolhimento das contribuições do 
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

A obrigatoriedade de instalação dos contadores de pro-
dução no setor de bebidas foi estabelecida pela Medida 
Provisória nº  436, de 2008, e regulamentada pela Ins-
trução Normativa 869, publicada em agosto deste ano 
pela Receita Federal. Tais regras estabelecem parâme-
tros para a nova sistemática de tributação instituída pela 
Lei nº  11.727, também publicada em 2008, que mudou 
a base de cálculo das contribuições PIS e Cofins e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) das bebi-
das frias. Antes, esses tributos eram cobrados sobre o 
volume produzido. Com a lei, o preço praticado no varejo 

também será considerado a partir de janeiro de 2009.  
Essa transição da base de cálculos explica, ainda, a 

mudança de ferramenta utilizada pela Receita. Até o 
momento, a Receita vinha operando por meio de me-
didores de vazão, instalados nos fabricantes a partir 
de 2004. Com eles, contabilizava-se somente o volume 
de litros de produção, base de cálculo anteriormente 
utilizada para a tributação. 

Com a edição da regra, que passou a considerar a 
unidade produzida de bebida como base para o cálculo 
dos tributos, torna-se necessário obrigar os fabrican-
tes a informar, detalhadamente, também o número de 
garrafas que são produzidas.

A MP 436 já foi aprovada pela Câmara e pelo Sena-
do, seguindo agora o seu Projeto de Conversão em Lei 
para a sanção presidencial.

O modelo de contadores de produção já foi adotado, 
desde o ano passado, pelas indústrias de cigarros no 
Brasil. Ao levá-lo para as linhas de produção de bebi-
das, a Receita Federal arma uma barreira à sonegação, 
somando-o ao medidor de vazão e à Nota Fiscal Eletrô-
nica (NF-e), que se torna obrigatória para os fabrican-
tes de bebidas a partir de 1º de dezembro deste ano. 

Nova frente 
de combate à sonegação

Setores   Bebidas

Stockxpert 
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Pesquisa mostra que não houve melhora da posição do Brasil no ranking e indica desafios  
a serem superados para o fortalecimento do setor de Tecnologia da Informação 
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Mapa para a 
competitividade tecnológica

O Brasil é o país que possui o maior número de 
pessoas empregadas no setor de tecnologia na 
América Latina. É 1,17 milhão de profissionais, 

quase o dobro do segundo colocado, o México, que con-
tabiliza 671 mil pessoas. Também se destaca na popula-
rização da internet. Dos 180 milhões de brasileiros, 13% 
têm acesso à rede, porcentual que coloca o Brasil à fren-
te de Índia e China, seus pares emergentes.

Tais vantagens, entretanto, não aliviam o peso da pira-
taria, da alta carga tributária e do baixo acesso à banda 
larga. Quesitos como esses fizeram com que o Brasil não 
se movesse, neste ano, da posição alcançada em 2007 
– 43o lugar entre 66 países – no ranking global de com-

petitividade em Tecnologia da Informação (TI), elabo-
rado pela Economist Intelligence Unit, unidade de pes-
quisas da revista inglesa The Economist, e patrocinado 
pela Business Software Alliance (BSA). “Não houve 
melhora na colocação final do Brasil, o que confirma 
que, apesar do progresso em alguns indicadores, ainda 
há espaço para avanços”, avalia Frank Caramuru, presi-
dente da sucursal brasileira da BSA.

O índice faz parte do estudo “Como setores de tec-
nologia crescem – demarcando a competitividade da 
indústria de TI 2008”. A avaliação considera o desem-
penho de cada um dos países em seis categorias: am-
biente geral de negócios, porte local da infra-estrutura 
de TI, acesso a capital humano, ambiente de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), cenário legal da indústria e 
apoio governamental para o desenvolvimento do setor, 
item em que o Brasil obteve a melhor colocação, 32o 
lugar. Ganha destaque, nessa questão, a popularização 
do acesso gratuito à internet. 

Nas categorias analisadas, o pior desempenho do Bra-
sil foi em ambiente legal, ficando em 51o lugar, o mesmo 
do ano anterior. A morosidade do sistema judicial é o 
principal entrave nesse quesito. “Temos uma excelente 
lei de direitos autorais, mas há processos que levam de 
dez a 15 anos para ser resolvidos”, comenta Caramuru. 
Esse longo período de tempo faz com que se instale um 
sentimento de impunidade, que, na visão de Caramuru, 
acaba favorecendo a pirataria. “Há o combate à pirata-
ria, mas também existe a burocracia”, compara.

Estima-se que 59% dos softwares comercializados 
em 2007 eram piratas, um número ligeiramente me-
nor que os 60% registrados em 2006, de acordo com a 
International Data Corporation (IDC), em recente pes-
quisa realizada em parceria com a BSA. Entretanto, as 
perdas resultantes da pirataria subiram para US$ 1,617 
bilhão em 2007, em comparação a US$ 1,15 bilhão no 
ano anterior, em função do crescimento do mercado.

No ranking, fatores como esses colocam o Brasil atrás 
de Estônia, Portugal, Croácia e Chile, o melhor colocado 

na região. O topo da lista continua sendo dos Estados Uni-
dos. A mudança ocorreu na segunda posição, que passou 
a ser ocupada por Taiwan, antes no 6o lugar. O Japão, an-
tigo dono do posto, caiu para 12o (ver quadro). “O estudo 
não pretende dizer se o Brasil é melhor ou pior”, explica 
Caramuru. “O objetivo é comparar o desenvolvimento em 
relação aos outros países e apontar áreas que oferecem 
um potencial de aprimoramento”, reforça. 

Essas comparações mostram que um dos desafios 
que o Brasil tem para enfrentar é o baixo acesso à ban-
da larga. São apenas quatro conexões para cada 100 
habitantes, metade das oito para cada 100 habitantes 
verificadas no Chile, país que desponta como líder re-
gional nesse tema. Ambos, entretanto, bastante distan-
tes da Holanda, a primeira colocada nesse item, com 37 
conexões a cada 100 habitantes.

O acesso à banda larga, explica o estudo, é o que faz 
a diferença para empresas e para a formação de profis-
sionais, impactando a educação. Sem banda larga, as 
companhias não podem interagir de forma eficaz com 
parceiros e com a comunidade de pesquisa, nem comer-
cializar seus serviços on-line, por exemplo.  Do ponto 
de vista educacional, ter acesso ou não à informação 
aumenta a desigualdade social.  

A carga tributária do Brasil – cerca de 37% do PIB – é 
considerada alta pelo estudo, para padrões de países em 
desenvolvimento. A complexidade do sistema também é 
apontada como entrave, pois afeta a disposição das em-

presas para investir ou gerar empregos.
Diante de tantos desafios para tornar-se competitivo 

em TI, Caramuru aponta como primeiro passo o investi-
mento em educação. “Com isso, conseguiríamos superar 
vários pontos que dificultam a competitividade”, afirma. 
Em termos profissionais, melhor educação “ajudaria o 
mercado a atingir um nível comparável ao de países mais 
desenvolvidos”. Iniciativas na área da educação pode-
riam, inclusive, provocar um impacto positivo na popula-
ção, pois capacitariam o público a diferenciar o produto 
legal do falsificado. “O estudo deixa evidente que essas 
iniciativas poderiam atribuir maior competitividade ao 
Brasil”, conclui Caramuru.

O Brasil perante Os demais
Ranking geral de competitividade em TI

2008   País   2007
1o   Estados Unidos  1o 
2o   Taiwan   6o 
3o   Reino Unido  4o 
4o   Suécia   7o

5o   Dinamarca  8o 
6o   Canadá   9o 
7o   Austrália  5o 
8o   Coréia do Sul  3o 
9o   Cingapura  11o 
10o   Holanda  12o 
30o   Chile   31o 
43o   Brasil   43o 
44o    México   44o 
46o   Argentina  45o 
48o   Índia   46o 
49o   Rússia   48o 
50o   China   49o

66o   Irã   64o 
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desempenhO dO Brasil nOs itens que 
cOmpõem O índice de cOmpetitividade

Item 2008  2007
Ambiente geral de negócios 43o  42o 
Infra-estrutura de TI 36o  36o 
Acesso a capital humano 50o  50o 
Investimento em P&D 43o  43o 
Ambiente legal da indústria de TI 51o  51o 
Apoio governamental para o setor 32o  32o 
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Especialistas analisam o cipoal jurídico do País no quarto 
seminário do Ciclo de Debates Justiça e Economia:  
A Segurança Jurídica e o Desenvolvimento Econômico, 
promovido pelo ETCO

Fotos: Arquivo ETCO

Empresas sofrem 
com a profusão 
de leis Ministro do STJ Luiz Fuxs

No dia 17 de outubro de 
2008, o Instituto Brasi-
leiro de Ética Concor-
rencial (ETCO) realizou 

no Rio de Janeiro, no Teatro Sesi-Fir-
jan, o quarto seminário do Ciclo de 
Debates Justiça e Economia: A Segu-
rança Jurídica e o Desenvolvimento 
Econômico. O evento, o primeiro da 
série promovido no Rio de Janeiro, 
discutiu o impacto das decisões jurí-
dicas no desenvolvimento econômico 
e contou com as palestras de Luiz 
Fux, ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, do embaixador Marcí-
lio Marques Moreira, presidente do 

Presidente Executivo do ETCO, André Montoro

Embaixador Marcílio Marques Moreira

“Nosso Tribunal, o da Cidadania, pas-
mem os senhores, julga 264 mil pro-
cessos por ano. Em contrapartida, a 
Suprema Corte Americana julgou no 
ano passado 50 causas. Precisamos 
simplificar para emprestar segurança 
jurídica a quem vem ao Brasil fomen-
tar o trabalho. O Brasil fez sua opção 
pelo capitalismo, então deve proteger 
as propriedades e as empresas”, disse 
o ministro Fuxs.

Para o economista Armando 
Castellar Pinheiro, com a atual 
crise financeira, o Brasil vai de-
pender ainda mais da segurança 
jurídica. Segundo ele, o país viveu 
um momento muito especial nos 
últimos cinco anos com a econo-
mia em alta, e parte do que nos 
proporcionou aproveitar isso foi o 
conjunto de reformas, inclusive na 
área de segurança jurídica. “Vamos 
observar que agora a segurança 
jurídica vai se tornar ainda mais 
fundamental, pois haverá tensão 
em cima de alguns instrumentos 
que funcionaram bem no período 
de boom da economia”, disse Cas-
tellar. Segundo ele, ainda há muito 
a avançar. “Entre as causas do bai-
xo grau de segurança jurídica estão 
as decisões judiciais morosas, di-
reitos de propriedade mal definidos 
(informalidade), entre outras. Exis-
te uma tolerância muito grande da 
população em relação à inseguran-
ça jurídica”, disse Castellar. 

Em sua palestra, o presidente do 
Conselho Consultivo do ETCO, 
Marcílio Marques Moreira, corrobo-
rou a avaliação de Castellar ao afir-
mar que, “no Brasil, houve avanços 
institucionais, como a redemocrati-
zação e a estabilização monetária, 
mas apesar disso ainda há um atraso 
enorme no processo de reformas, por 
isso temos um déficit institucional. 
Nós ainda temos uma grande com-
placência com transgressões”.

Conselho Consultivo do ETCO, e de 
Armando Castellar Pinheiro, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. 
“Nosso objetivo é realizar o diálogo 
entre os operadores da produção e 
os operadores do Direito, porque, 
ao contrário do que fundamentalis-
tas econômicos pensam, as institui-
ções jurídicas são essenciais para o 
bom funcionamento da economia”, 
afirmou o presidente-executivo do 
ETCO, professor André Montoro, na 
abertura do ciclo de debates.

Ao iniciar sua palestra, o minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
Luiz Fuxs reiterou a importância 
dessa compreensão para o avanço 
da segurança jurídica. “A seguran-
ça do ponto de vista da economia é 
importante principalmente devido 
à questão da imprevisibilidade: as 
empresas sofrem muito com essa 
profusão legislativa, a cada mo-
mento uma lei. Temos 56 emendas 
constitucionais e quatro leis tribu-
tárias por dia”, afirmou o ministro 
Fuxs. Segundo ele, o empresário, 
ao depositar sua confiança na ju-
risprudência, investe e promove o 
progresso e de repente é pego de 
surpresa por uma mudança abrup-
ta das leis ou da jurisprudência. 

Na avaliação do ministro Fuxs, a 
insegurança jurídica é decorrente da 
própria natureza dialética do Direito. 
“Ela comprovou que o racionalismo 
legalista não construiu muita coisa, 
pois sempre foi necessário um diálogo 
entre a ética e a legitimidade para que 
a lei pudesse ter eficácia social. Nós 
não podemos tomar decisões que se-
jam completamente contrárias aos in-
teresses populares. Não é certo achar 
que, pelo fato de o juiz não ser eleito, 
ele não exerce uma função popular”, 
afirmou. Segundo o ministro Fuxs, o 
que dificulta a segurança jurídica no 
Brasil é o fato de existirem uma orgia 
de leis e uma profusão de processos. Da esquerda para direita, na mesa, Marcílio Marques Moreira, Ministro do STJ Luiz Fuxs e Armando Castellar Pinheiro
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Durante várias décadas, no exercício de função 
pública, utilizei clipes, lápis, caneta, blocos de 
papel, cadeiras, mesas, máquinas de datilogra-

fia, edificações. Tudo isso, e muito mais, era patrimônio 
da União, apenas colocado a minha disposição, para 
que pudesse exercer bem minhas atribuições de servi-
dor público. Nada integrava meu patrimônio pessoal.

Meu pai também era funcionário público da Pre-
feitura Municipal de São João del Rei, e esta consci-
ência de que nem os clipes nem os lápis eram meus 
foi insculpida por ele. Tudo aquilo, temporariamente 
posto a meu uso, era coisa pública. Era res publica. 
Se, em latim, res é coisa, o adjetivo publica é derivado 
do substantivo populus, que se traduz por “povo”. Por-
tanto, os clipes, os lápis e tudo o mais eram coisas do 
povo, pertencentes ao povo.

Não eram coisas de ninguém, mas coisas do povo, 
adquiridas com o dinheiro dele, dado à União sob o 
nome genérico de tributo ou, especificamente, de im-
posto. Por isso, sempre pensei que o servidor público 
deveria ser diligente no trato da coisa do povo, já que 
ele é servidor do povo. Afinal, público não vem de povo? 
Assim, não pode o servidor público se apropriar de cli-
pes, de lápis, de blocos de papel ou de qualquer coisa 
que pertence ao povo e que se encontra no recinto em 
que ele exerce suas funções. Assim, não pode o servidor 
público usar, de forma inadequada, tais coisas do povo, 
fazendo com que elas se deteriorem mais rapidamente. 
Não pode o servidor público pensar que clipe é um pe-
dacinho de metal sem valor monetário expressivo, que 
pode ser levado para sua casa ou ir para o lixo. Se tal 
conduta pode, por razões outras, não ser considerada 
peculato, é, sem dúvida, conduta antiética e despida de 
senso republicano (res publica), de senso de cidadania.

Não se trata de coisa passível de ser classificada como 
bagatela. Por menor que seja seu valor monetário, o cli-

pe destinado à lixeira ou ao bolso do funcionário pú-
blico terá de ser reposto pelo tributo pago pelo povo. 
O clipe é, em última análise, gasto do povo. E é com 
pequenos gastos, tidos como bagatela, que se chega aos 
gastos insuportáveis para o cidadão contribuinte.

Por outro lado, não é apenas o servidor público que 
há de incorporar essa consciência republicana, cidadã. 

Todo e qualquer indivíduo, pessoa humana, vivente 
em sociedade assim há de agir.

Afinal, jogar papel na rua, vangloriar-se de “furar 
fila”, não dar passagem a outro veículo, achar “bonito” 
molestar o outro, não encaminhar à autoridade públi-
ca coisa achada e dela se apropriar, mentir (falsidade 
ideológica) para obter vantagem indevida são condu-
tas que sempre lesam alguém do povo.

É o caso, também, de produtores e vendedores de 
bens e prestadores de serviços que deixam de emitir 
nota fiscal ou recibo ao consumidor, muitas vezes com 
aquiescência deste. Trata-se de sonegação fiscal, e é 
crime definido em lei, porque, afinal, prejudica a todo o 
povo, por menor que seja o valor do tributo sonegado.

Também é lesiva ao povo em geral a conduta de al-
guém que danifica placas sinalizadoras de trânsito, 
que danifica monumentos ou qualquer outra coisa pú-
blica, ou seja, coisa posta a serviço do povo e por este 
custeada mediante pagamento de tributo.

Quanto mais dano à coisa pública, mais gasto públi-
co (dinheiro do povo) e, conseqüentemente, a necessi-
dade de maior arrecadação de tributos.

Por isso, ou nos conduzimos, todos, no caminho éti-
co e do verdadeiro cidadão, devedor de respeito à coisa 
pública e ao próprio povo, ou estaremos fadados a vi-
ver em estágio social e cultural deplorável.
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