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ESTAMOS
PERDENDO
A LUTA PARA O
CONTRABANDO

O Brasil perde R$ 115 bilhões todos os anos para o
crime do contrabando. E São Paulo é hoje o principal
mercado consumidor destas mercadorias ilegais. Para
se ter uma ideia da dimensão do problema, os cigar-
ros, que lideram o ranking dos produtos mais contra-
bandeados, já dominam 40% do mercado paulista, e a
marca líder em vendas é a Eight, produzida no Para-
guai e vendida ilegalmente no país.

Veja o que diversos especialistas e autoridades
disseram sobre este tema no seminário realiza-
do pela Folha de S. Paulo em 2015. De lá para cá,
nada mudou, e o contrabando continuou a avan-
çar, subtraindo empregos dos brasileiros, estimu-
lando o crescimento da criminalidade e reduzindo
a capacidade de investimento dos governos.

guai e vendida ilegalmente no país.

Everardo Maciel
Ex-Secretário da Receita Federal

“O contrabando é um fenômeno oportunista. Caso existam circunstân-
cias que o favoreçam, ele seguramente ocorrerá. Aumentos despro-
porcionais na carga tributária de produtos sobretaxados, por exemplo,
resultam em contrabando e, também, evasão fiscal”

Evandro Guimarães
Presidente-executivo do ETCO

“O mercado interno brasileiro está sendo usado e abusado pelo con-
trabando, e os governantes têm enfrentado este problema com muito
discurso, mas pouco resultado. O governo brasileiro tem uma postura
leniente em relação ao contrabando paraguaio.”

Ives Gandra da Silva Martins
Jurista

“Quanto maior a carga tributária, sobretudo em impostos indire-
tos, mais competitivo se torna o produto ilegal. O governo centra
sua ação nas fronteiras, mas falha em inibir o comércio de mer-
cadorias contrabandeadas”

Rubens Ricupero
Ex-ministro da Fazenda

“No caso dos cigarros, o diferencial da tributação é de tal ordem
que já se diz que hoje há mais lucro em se contrabandear cigarros
do que cocaína. Quando o lucro é muito grande, as possibilidades
de coibir o problema são muito limitadas”

www.etco.org.br


