
 
Grandes empresas formam ONG pela ética concorrencial 
Juçara Braga 
 
Setores industriais unem-se contra pirataria, contrabando e sonegação  
 
Um grupo de 14 grandes empresas dos segmentos de bebidas, cigarros e combustíveis 
organizaram o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) com o objetivo de combater a 
pirataria, o contrabando e a sonegação de impostos. Com faturamento anual de R$ 160 bilhões no 
ano passado, montante equivalente a 12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e elevada 
carga tributária, essas companhias calculam em R$ 6 bilhões as perdas da União em arrecadação 
de impostos nesses setores devido à sonegação.  
 
O ETCO será lançado em Brasília, no próximo dia 8. O presidente executivo do instituto, deputado 
Emerson Kapaz (PPS-SP), afirma que essas empresas "cansaram de lutar individualmente e 
pretendem conscientizar a população para os problemas relacionados aos produtos 
comercializados ilegalmente". O avanço do crime organizado no País, por exemplo, "é alimentado 
pelo contrabando, pela sonegação e pela pirataria", comparou, ressaltando que essas práticas, 
invariavelmente, envolvem corrupção.  
 
Uma das linhas de ação do ETCO será baseada nos debates sobre a estrutura tributária brasileira. 
Kapaz argumenta que o atual modelo favorece práticas ilegais à medida que taxa fortemente 
alguns setores e outros, não. Tal situação, segundo acredita, "cria um círculo vicioso de 
ilegalidade, uma vez que os setores com cargas mais altas têm preços mais altos". Com a 
sonegação, as margens de lucros, nesses segmentos, crescem de forma significativa.  
 
Em outra vertente, os integrantes do ETCO pretendem montar "uma rede de trabalho para obter 
resultados concretos nos Estados", conforme explica Kapaz. A idéia já começou a ser colocada em 
prática em São Paulo, onde os dirigentes do instituto apresentaram ao governador Geraldo 
Alckmin a proposta de criação de "uma força-tarefa envolvendo as secretarias de Fazenda, 
Segurança e Justiça" para combater, respectivamente, a sonegação, o contrabando e a pirataria.  
 
Subsídio técnico para auxiliar o poder público  
 
O ETCO, segundo Kapaz, vai elaborar trabalhos técnicos para oferecer subsídios ao poder público 
no combate às práticas ilegais de comércio. O instituto, de acordo com o parlamentar, é a 
primeira Organização Não Governamental (ONG) formada no Brasil com este objetivo e a 
perspectiva é levar a proposta além das fronteiras do País, uma vez que muitas empresas deixam 
de investir aqui devido aos riscos com a concorrência desleal.  
 
Como exemplo, Kapaz cita o grupo empresarial norte-americano Mattel, maior fabricante de 
brinquedos do mundo, que tem como um dos carros-chefe a boneca Barbie. A empresa, que não 
produz no Brasil, tem aqui uma importadora e, segundo o parlamentar, já manifestou interesse, 
por meio do presidente no País, em participar do ETCO. A mesma demanda já chegou a Kapaz 
vinda dos setores de alumínio, de alimentos e farmacêutico.  
 
O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) terá como sócios-fundadores grupos 
empresariais como a Souza Cruz, Esso, Ambev, Coca-Cola, Kaiser, Pepsi-Cola, Shell, Agip, 
Texaco, Ipiranga, Repso-YPF, BR Distribuidora e Castrol.  
 
O vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), 
Leonardo Gadotti Filho, afirma que o objetivo do grupo é "melhorar as condições concorrenciais e 
fazer valer a lei". No caso do setor de combustíveis, o principal problema é a sonegação, mas há 
também o que se convencionou chamar de "indústria de liminares".  
 



Muitas empresas conseguem, por meio judicial, livrar-se do pagamento da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), que corresponde, hoje, a R$ 0,50 por litro de gasolina 
comercializado. O Sindicom tem 10 grandes distribuidoras de combustíveis associadas além de 
alguns pequenos distribuidores de lubrificantes, mas, de acordo com Gadotti, há, no Brasil, hoje, 
mais de 200 empresas atuando na distribuição de derivados de petróleo.  
 
Algumas, Gadotti admite, concorrem legalmente no mercado, mas outras praticam ilegalidades. 
"Inclusive adulterando o produto", diz. Diante deste quadro, o interesse do Sindicom, segundo 
explicou, "é reunir forças para ver o que é possível fazer por meio da legislação e também atuar 
para garantir a aplicação da lei, pois há muitas reincidências (de ações ilegais por parte de 
empresas)".  
 
Nesse sentido, o encontro com o governador de São Paulo foi o ponto de partida. Os integrantes 
do ETCO vão, gradativamente, procurar os governadores de outros Estados com o objetivo de 
movimentar as máquinas estaduais no combate às práticas ilegais de comércio.  
 
Questões vinham sendo discutidas há 3 anos  
 
O vice-presidente da Souza Cruz, Milton Cabral, confirma que o ETCO está surgindo "da 
necessidade (desses setores) de criarem mecanismos de defesa" contra a concorrência desleal. O 
assunto, segundo disse, já vem sendo discutido pelos segmentos de cigarros, bebidas e 
combustíveis há dois ou três anos.  
 
Agora, o combate unificado das práticas irregulares está sendo viabilizado por meio desse novo 
organismo. No caso do setor de cigarros, a sonegação e o contrabando são os maiores problemas. 
Segundo Cabral, um terço dos 150 milhões de cigarros consumidos anualmente no País, ou seja, 
50 milhões de unidades, são comercializadas sem pagar impostos. Desses total, o vice-presidente 
da Souza Cruz estima que 23% têm origem no contrabando.  
 
Evasão no setor de cigarros é de R$ 1,4 bi  
 
A sonegação de impostos no setor de cigarros é um negócio lucrativo, uma vez que os impostos 
correspondem a 65% do valor do produto. A perda de arrecadação nesse segmento é estimada 
em R$ 1,4 bilhão.  
 
Com isso, observa Cabral, "os que não pagam os impostos têm uma margem considerável de 
ganho". Além disso, o executivo da Souza Cruz aponta outro problema: o controle de qualidade 
do produto.  
 
- A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve retirar do mercado as empresas que 
não respeitam as regras - propõe Cabral, ressaltando que a Agência exige que as empresas dêem, 
na embalagem, informações sobre os teores contidos nos cigarros e também que façam análises 
laboratoriais regulares para comprovar os níveis indicados.  
 
O vice-presidente da Souza Cruz observa que os custos desses exames são elevados e, sendo 
assim, as empresas que não os realizam têm mais vantagens ainda frente aquelas que cumprem 
as determinações da agência.  
 
A Souza Cruz, segundo Cabral, detém, hoje, 57% do mercado brasileiro de cigarros; 9% cabem à 
outra gigante do setor, a Phillip Morris; e 33% seriam dominados por empresas que estariam se 
valendo de práticas irregulares de comércio. Para enfrentar o problema, além da Vigilância 
Sanitária, o ETCO pretende mobilizar, para o combate à concorrência desleal, a Receita Federal, o 
Ministério da Justiça e a Polícia Federal.  
 
 



Segmento de bebidas perde R$ 800 milhões  
 
O presidente da Associação Brasileira de Fabricantes da Coca-Cola, Ricardo Vontobel, confirma a 
perspectiva do grupo reunido no Instituto. "A questão comum a todos é fazer prevalecer a ética 
concorrencial". O setor de bebidas sofre, principalmente, com a sonegação de impostos, mas, de 
acordo com Vontobel, há também casos de adulteração de marcas.  
 
A rapidez de abertura e fechamento de empresas no setor e o número de fabricantes, que gira em 
torno de 800, dificultam a fiscalização e a transparência neste mercado. Segundo Vontobel, 
entretanto, há pesquisas realizadas pelo próprio setor que podem contribuir para identificar focos 
de sonegação. "Não é difícil. É possível cruzar informações sobre a participação de mercado das 
empresas e o volume de impostos recolhidos", diz.  
 
As grandes companhias que atuam no setor de bebidas no Brasil, hoje, detêm 70% do mercado, 
segundo Vontobel, mas são responsáveis por 90% do total de impostos recolhidos. "Só este fato 
já denota distorção", afirma o executivo, calculando entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões a 
evasão fiscal no setor por ano. "Fora os encargos trabalhistas", ressalva.  
 
Há, no Brasil, de acordo com Vontobel, 753 fabricantes de cervejas e refrigerantes, cuja carga 
tributária totalizou R$ 1,3 bilhão no ano passado. O setor, que faturou R$ 7,1 bilhões no último 
exercício, conforme estimativa do executivo, atende a 1 milhão de postos de venda em todo o 
País e é responsável por 60 mil empregos diretos e 500 mil indiretos.  
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