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BRASÍLIA - Desde ontem, o consumidor pode acompanhar de perto como estão sendo 
formados os preços de produtos como remédios, gás de cozinha, cerveja, cimento e 
outros, sabendo se está pagando caro demais ou não. O governo vai divulgar, pela 
Internet (www.fazenda.gov.br/seae ), indicadores sobre setores que merecem atenção 
mais próxima. "Queremos dar mais informação ao público sobre como esses setores se 
comportam", disse ao Estado o secretário de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda, José Tavares de Araújo Júnior.  
 
Os dados estão disponíveis no Portal da Concorrência, iniciativa da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico (Seae), Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça (SDE) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Esses três 
órgãos formam o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). Será possível, 
por exemplo, saber como o preço dos remédios subiu ou desceu em comparação com a 
inflação, no Brasil e nos Estados Unidos. A seguir, os principais trechos da entrevista 
Estado - A última ata do Comitê de Política Monetária (Copom) fala em alguns setores 
da economia em que a inflação tem sido mais resistente. Há algo que a Seae possa 
fazer quanto a isso?  
 
José Tavares de Araújo Junior - Sim. Um aspecto importante do nosso trabalho é a 
transparência de mercado. Todos os setores relevantes que foram objeto de ação por 
parte do SBDC num passado recente terão indicadores sobre o seu comportamento 
disponibilizados ao público.  
 
Estado - Quantos setores estão nessa lista?  
 
Tavares - Inicialmente teremos medicamentos, cerveja, cimento, siderurgia, gás de 
cozinha, produtos da cesta básica, fertilizantes. Também estamos trabalhando num 
sistema para o transporte aéreo.  
 
Estado - Que tipo de informação um consumidor vai encontrar no site?  
 
Tavares - Por exemplo, medicamentos. Minha idéia é que, no futuro, quando estiver 
aprovado esse projeto da Farmácia Popular, todos os produtos estarão no nosso site, 
como estarão no site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e outros 
lugares. Para que a população possa seguir se aqueles setores estão repassando à 
população os benefícios fiscais que eles provavelmente vão receber através do projeto 
da Farmác ia Popular. O que vamos fazer agora é colocar um indicador da relação do 
comportamento do preço do medicamento no Brasil com relação à inflação, e como é 
essa relação nos Estados Unidos.  
 
Estado - Aí, os laboratórios vão argumentar que a tributação é diferente, o custo é 
diferente, que não se pode comparar.  
 
Tavares - O nosso objetivo é apenas dar mais informação ao público em geral sobre 
como esses setores se comportam. Esses indicadores não vão trazer nenhuma 
novidade para os especialistas. Meu alvo não é esse, são a imprensa e a população de 
forma geral.  
 
Estado - Haverá indicadores para a gasolina?  



Tavares - Não. Mas teremos para o gás. Informaremos o preço do produtor, a carga 
tributária e a margem de comercialização, que é a soma do ganho da distribuição e o 
da revenda. Achamos que essa margem está muito alta. Também mostraremos os 
indicadores de concentração por Estado. O consumidor vai saber, no seu Estado, 
quanto o revendedor está ganhando, e vai poder comparar.  
 
Estado - Aí vai ficar claro que onde há mais concorrência a margem é menor.  
 
Tavares - Isso.  
 
Estado - Acredita que isso terá resultado sobre setores que resistem a reduzir preços 
mesmo havendo condições para isso?  
 
Tavares - Em qualquer setor em que se aplique esse conceito de preços resistentes à 
queda, há algum problema de concorrência. Onde há barreiras à entrada (de 
concorrentes), informações assimétricas ("caixas pretas") ou demanda pouco elástica 
(produtos cujo consumo não pode ser reduzido em função do aumento de preço), 
existe probabilidade de haver problemas na concorrência. Portanto, as margens e 
preços caem com mais dificuldade. No passado, se tentava controlar esses setores de 
forma totalmente ineficiente, por meio do tabelamento. Porém, o que na verdade 
acontecia é que o governo acabava fazendo a função do gerente do cartel.  
 
Estado - Como abandonar a prática dos xerifes da inflação?  
 
Tavares - Não existem soluções prontas. Estamos num esforço para produzir um 
sistema produtivo eficiente, cujos benefícios sejam repassados ao consumidor.  
 
Estado - A ata do Copom cita produtos que não estou vendo na sua lista, como 
enlatados, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal.  
 
Tavares - É preciso haver uma denúncia para investigarmos cada caso, e ela pode 
partir de nós mesmos. Mas vamos ser realistas: a política de defesa da concorrência 
não é uma panacéia. Essa é uma discussão que passou pela Constituição de 1946 e só 
começou a funcionar efetivamente em 1994. A Itália só veio a ter uma lei de 
concorrência em 1990. No Brasil, o debate sobre defesa da concorrência é tão 
sofisticado como em qualquer lugar do mundo.  
 
Estado - O governo vem negociando com concessionárias de energia elétrica e 
telefonia formas de conceder reajustes que tenham impacto reduzido sobre a inflação. 
Como é a participação da Seae nesses entendimentos?  
 
Tavares - O esforço do combate à inflação faz parte de um conjunto mais amplo de 
medidas que o governo vem tomando. Estamos trabalhando sobre os aspectos 
regulatórios de setores como energia, telecomunicações, gás e transportes. Isso 
também contribui para o combate à inflação, mas faz parte de um desdobramento que 
tem a ver com a atualização dos marcos reguladores que foram introduzidos no Brasil 
ao longo da década passada e o desenvolvimento de seus vínculos com o SBDC. Em 
uma visão contemporânea de política da concorrência na maioria dos países, há uma 
ênfase muito grande nessa interação entre a promoção da concorrência e os marcos 
regulatórios.  
 
Estado - Como essa interação funcionará no Brasil?  



Tavares - Estamos trabalhando na direção de refinar e fortalecer o SBDC. É um 
trabalho que desenvolvemos com a SDE e o Cade. Visamos a fortalecer o Cade como 
tribunal da concorrência e a estreitar os laços entre Seae e SDE.  
 
No futuro, deveremos ter um órgão único de defesa da concorrência que o Daniel 
Goldberg (secretário de Direito Econômico) está chamando de Superintendência de 
Defesa da Econômica.  
 
O Estado de São Paulo 17/06/2003 


