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O Brasil mudou a política tributária dos 
cigarros (o IPI-Cigarros) em 2011 com 
base nas melhores práticas interna-
cionais. O novo regime foi sanciona-
do pela Lei 12.546 e implementado 

plenamente em 2012, de acordo com o previsto no 
Decreto 7555/2011. A reforma eliminou o sistema 
de múltiplas taxas específicas, por tipo de maço e 
comprimento do cigarro, e adotou um sistema mis-
to com somente duas alíquotas específicas (maço 
soft e box) e uma alíquota ad valorem (percentual 
fixado em lei que será aplicado sobre a base de cál-
culo do tributo). Esta política também previa um 
cronograma de aumentos anuais desta alíquota ad 
valorem, além de aumentos e da gradual unifica-
ção das alíquotas específicas a serem alcançados 
em 2015, por conta das altas relativas maiores na 
alíquota menor do maço soft. Finalmente, o regi-
me tributário estabelecia um preço mínimo, que 
também seria ajustado anualmente, com o intuito 
de evitar práticas de preços muito baixos por par-
te das empresas com dívidas e atrasos tributários, 
contando para sua efetiva implementação com um 
mecanismo de punição severo e sumário1. 

1 Para uma descrição da reforma, veja-se Iglesias (2016).  Com 
o objetivo de contemplar a situação das firmas pequenas que 
praticavam preços baixos antes da reforma e seriam afetadas 
pelo componente específico do regime misto, o novo regime 

O período de maior sucesso da reforma ocorreu 
entre 2012 e 2014. Caracterizou-se por aumentos 
nominais e reais das receitas do IPI-Cigarro e de 
quedas nas vendas legais, acompanhadas de subs-
tanciais reduções anuais do número de fumantes 
adultos. O comércio ilícito de cigarros, medido 
com dados oficiais de consumo (da pesquisa Vigi-
tel) e vendas legais (obtidas da Receita Federal 
do Brasil), permaneceu estável: em torno de 30% 
do consumo total até 2014, valores semelhantes 
ao período imediato anterior à reforma (Szklo e 
outros, 2018). 

Após 2014, a receita do IPI-Cigarro se esta-
bilizou em termos nominais até 2016, mas teve 
queda em 2017 e, depois, experimentou uma gra-
dual recuperação do nível daquele ano até 2020. 
O tamanho do mercado ilegal, segundo esses mes-
mos estudos independentes, parece ter aumentado 
entre 2014 e 2017, mas houve uma reversão dessa 
tendência nos anos recentes, em franca contra-
posição ao apresentado pelo Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (Etco), uma instituição 
de representação de interesses empresariais, que 

tributário estabeleceu a opção do chamado regime geral, que 
era puramente ad valorem, mas a alíquota estabelecida e a fixa-
ção do preço mínimo tornaram esta opção pouco atrativa para 
essas empresas pequenas.  
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conta com associados como a BAT-Brasil (Szklo e 
Iglesias, 2020).

O desempenho mencionado da receita nominal 
do IPI-Cigarro determinou uma queda muito signi-
ficativa da arrecadação real, ou seja, descontada 
a inflação anual. Frente à situação de perda real 
de receita arrecadada e percepção de crescimento 

do mercado ilegal, as 
autoridades tributá-
rias definiram um novo 
aumento das alíquo-
tas e do preço mínimo 
somente ao final de 
2015, para ser imple-
mentada em 2016, 
e não alteraram mais 

as alíquotas nem o preço mínimo com o objetivo 
de observar o comportamento das vendas legais e 
das receitas do IPI. Como esperado, os preços das 
marcas mais vendidas e o preço mínimo caíram 
em termos reais nos últimos anos e as quantida-
des vendidas que pagam tributos se recuperaram, 
enquanto a prevalência de fumantes deixou de cair 
com a intensidade do período anterior e teve ten-
dência a se estabilizar (Vigitel, 2020). 

Do ponto de vista do controle do tabagismo, 
o país se encontra em uma encruzilhada desde 
2017. É preciso aumentar os preços dos cigarros 

acima do crescimento da renda pessoal para con-
tinuar a redução substantiva da prevalência de 
fumantes, mas parece existir um temor de aumen-
tar as alíquotas específicas e o preço mínimo por 
causa dos seus prováveis efeitos na expansão do 
contrabando. O balanço feito pelas autoridades 
parece ter concluído que a reforma tributária de 
2011 foi longe demais nos ajustes de taxas e gerou 
uma ampliação incontrolável do mercado ilícito 
ou, posto de outra maneira, que todo e qualquer 
aumento de impostos geraria somente expansão 
do comercio ilícito, perdas de vendas legais e queda 
de arrecadação. 

Nos últimos anos, a indústria de tabaco e ins-
tituições associadas enfatizaram dois pontos no 
debate público do tema, com o propósito de solidi-
ficar os temores sobre o aumento das taxas do IPI-
-Cigarro: assinalar a convicção de que o comércio 
ilícito de cigarros é basicamente resultado da polí-
tica tributária de 2011 (Rabossi, 2018) e que é um 
perigo que não arrefece, pois, segundo os cálculos 
apresentados pelo Etco, por exemplo, continuou 
crescendo sustentadamente entre 2015 e 2019. 
A estratégia da indústria de tabaco e seus asso-
ciados inclui outros dois componentes, comple-
mentares aos mencionados: não falar da origem do 
problema e distorcer as condições de custo e fun-
cionamento atuais do mercado ilícito. 

Do ponto de vista do 
controle do tabagismo, 
o país se encontra em uma 
encruzilhada desde 2017
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O propósito desta estratégia de análise e comu-
nicação da indústria parece ser a construção de 
um diagnóstico para convencer as autoridades 
brasileiras das limitações existentes nas opções 
de política pública para o combate do problema. 
Dessa maneira, parece que há uma busca por qual-

quer solução governa-
mental que satisfaça o 
diagnóstico e os obje-
tivos da indústria de 
tabaco. Como é conhe-
cido, várias empresas 
que compõem esta 
indústria entendem 
que a única solução ao 
problema apresentado 
(com essa particular 
sequência de causa, 
funcionamento e tama-
nho) é a eliminação do 

preço mínimo e a criação de dois segmentos de 
tributação, com um segmento de impostos baixos 
para vender cigarros mais baratos que o mínimo 
atual e, assim, eliminar o contrabando via concor-
rência de preços.

Para avançar na política tributária do tabaco, 
é preciso desfazer o temor infundado sobre o tama-
nho do aumento no IPI-Cigarro e dos seus efeitos e 

melhorar o diagnóstico e a discussão de políticas 
para combater o mercado ilícito de tabaco. Por isso, 
os objetivos desta nota são:

1. Discutir as relações entre o aumento de impos-
tos e as mudanças no mercado ilícito, com uma 
comparação da reforma brasileira com a de 
países de tamanho territorial ou de renda per 
capita semelhante, assim como olhar o que 
aconteceu com o Brasil e os outros vizinhos 
(Paraguai, por exemplo) em matéria de preços, 
impostos e comercio ilícito.

2. Apresentar e discutir algumas características 
da visão do mercado ilegal que a indústria do 
tabaco e suas instituições associadas têm, com 
o propósito de aperfeiçoar o diagnóstico da 
situação e ampliar as possibilidades de política 
pública para combater o contrabando. 

A nota está organizada da seguinte forma: após 
esta introdução, a segunda seção apresenta duas 
comparações do Brasil com países que aumenta-
ram o percentual de impostos indiretos no preço 
final e tiveram mudanças ou não no tamanho 
do mercado ilícito. A primeira comparação é do 
desempenho da reforma brasileira vis-à-vis a 
de outros países de território e renda per capita 
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semelhante, por meio de vários indicadores de 
desempenho da política tributária e do comporta-
mento do mercado ilegal.

A segunda comparação é referente ao Brasil 
com os países vizinhos e o Paraguai. Mostra que, 
ao contrário do que alega a indústria, o aumento do 
diferencial de preços frente ao Paraguai não parece 
ser o melhor indicador de tamanho do contrabando 
na região. A terceira seção busca melhorar o diag-
nóstico do funcionamento do mercado ilícito, dis-
cutindo as mensagens da indústria ou a falta delas 
em dois tópicos.

O primeiro é o da origem e causa do mercado ilícito; 
aqui se apresentam alguns fatos estilizados da história 
do mercado ilícito no Brasil. Também se caracterizam 
qualitativamente alguns elementos da evolução da 
oferta manufatureira de cigarros no Paraguai para 
entender a sua resiliência frente a diferentes níveis 
de impostos e preços em dólares no Brasil.

O segundo tópico é a ideia de que o problema é 
incontrolável, que deve ser olhado só da fronteira 

do país para dentro e que pode ser resolvido via 
redução de impostos e preços no Brasil. Pensar 
nessa possibilidade implica em ignorar os custos 
paraguaios e a própria experiência histórica do 
país na primeira década do século, com redução 
dos valores em dólares de tributos e preços para 
desestimular a oferta ilegal.

O terceiro tópico sugere, à maneira de conclu-
são, como melhorar o diagnóstico e discutir políti-
cas públicas alternativas, questões que parecem ser 
necessárias, ainda que hoje sejam vistas como difí-
ceis ou pouco factíveis; e, também, buscar um menu 
de ações baseadas na regulação existente dos produ-
tos de tabaco que ambos os governos têm.

Os objetivos da estratégia alternativa do Estado 
brasileiro sugerida na seção visam ajudar o Estado 
paraguaio a controlar a oferta de cigarros naquele 
país, desativar a distribuição ilegal na primeira 
venda e negociar a formalização desta distribuição 
de cigarros paraguaios no Brasil, que hoje atende 
ilegalmente a uma parte da demanda.
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A reforma da 
tributação dos 
cigarros no Brasil  
foi longe demais? 
Desfazendo essa 
percepção
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N
esta seção, são feitas duas compara-
ções para alterar a percepção de que a 
reforma do regime tributário no Brasil 
foi longe demais e que existe uma re-
lação clara e direta entre o aumento de 

impostos e preços no país e o crescimento do co-
mércio ilícito. 

Para esta discussão, a primeira comparação rea-
lizada é do Brasil com países de renda per capita 
equivalente e que aumentaram de maneira seme-
lhante ou superior os tributos e preços de cigar-
ros, como México, Turquia, Costa Rica, Filipinas 
e Tailândia, com países de grande território, nos 
quais também seria complicado combater o con-
trabando, como Rússia, China e África do Sul. 

A chave é observar 
o que aconteceu com 
o comércio ilegal no 
período após o aumento 
dos tributos. A compa-
ração é feita com dados 
do Euromonitor, já que 
é preciso ter dados para 

todos os países que participaram da amostragem, 
considerando os anos nos quais valores de impos-
tos e preços estão disponíveis2. 

A segunda comparação complementa a pri-
meira e vai de encontro ao argumento que o Brasil 
teria os preços e os impostos mais altos entre os 
vizinhos do Paraguai e que, por isso, tem o maior 
nível de comércio ilícito. O estudo busca mostrar 
que os maiores diferenciais de preços não levam 
aos maiores mercados ilegais e que o Brasil já tinha 
o maior tamanho de mercado ilegal entre os vizi-
nhos antes da adoção do regime tributário de 2011.

2 É recomendável tratar com cautela os dados do Euromonitor, porque a 
metodologia combina elementos estatísticos com avaliações subjetivas 
e qualitativas de especialistas e entrevistados. A experiência dos casos 
em que existem estudos independentes como Brasil, Chile e Colômbia, 
mostra que os dados do Euromonitor tendem a sobrestimar os valores do 
tamanho do mercado ilegal calculados com métodos estatísticos (WHO, 
2021). Como o viés é de sobre-estimativa em quase todos os casos em 
que foi possível comparar com estudos independentes, se obterá tama-
nhos de mercado ilícito possivelmente sobrestimados para o Brasil e para 
os demais países, e isso parece permanecer relativamente constante ao 
longo do tempo. Em definitivo, o que importa é mostrar se houve ou não 
uma alteração na posição relativa do Brasil vis-à-vis os países que parti-
cipam da comparação pela mudança da política tributária.

O estudo busca mostrar que os 
maiores diferenciais de preços 
não levam aos maiores mercados 
ilegais e que o Brasil já tinha o 
maior tamanho de mercado ilegal 
entre os vizinhos antes da adoção 
do regime tributário de 2011.
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2.1.

O Brasil comparado 
com outros países que 
realizaram reformas na 
tributação de cigarros

Há pelo menos três indicadores de desempenho da 
política tributária de cigarros a serem utilizados 
para ver a situação antes e depois de uma reforma: 
i) a porcentagem da tributação indireta e do imposto 
seletivo sobre o preço ao consumidor3; ii) a propor-
ção da renda pessoal utilizada para comprar uma 
quantidade determinada de cigarros (relação preço 
do cigarro-renda per capita); e iii) o preço em dólares 
de alguma marca ou da marca mais vendida. Os três 
são também utilizados na discussão do comércio ilí-
cito de cigarros pela indústria de tabaco.

Uma maneira convencional de medir o primeiro 
indicador é apresentada no Relatório da Organi-
zação Mundial da Saúde sobre a Epidemia Global 
do Tabaco (WHO, 2009 e 2017), em que se calcula 
a porcentagem do imposto seletivo e dos impos-
tos indiretos restantes no preço de venda final da 
marca mais vendida. Pela periocidade do relatório, 
dados da porcentagem de impostos indiretos e pre-
ços existem a cada dois anos, desde 2008.

O segundo indicador – a relação preço-renda per 
capita - também é apresentado no Relatório da OMS 

3 Para o controle do consumo de tabaco, o imposto seletivo deve 
representar uma parte significativa do preço ao consumidor. Segundo 
as recomendações da OMS (WHO technical manual on tobacco tax 
policy and administration. Geneva: World Health Organization; 2021), 
o imposto seletivo do tabaco deve ser equivalente a 70% do preço ao 
consumidor ou a tributação indireta equivalente a 75% do preço final.

e consiste na porcentagem do PIB per capita desti-
nada a comprar 100 maços da marca mais vendida 
(quantidade fixada arbitrariamente para avaliar os 
impactos dos preços na renda per capita). O mesmo 
relatório oferece dados de preços em dólares corren-
tes da marca mais vendida em cada país.

A lógica desses três indicadores é a seguinte: 
para aumentar o preço final do cigarro deve-se 
aumentar a proporção de impostos indiretos neste 
preço, ainda que nem sempre se atinja esse obje-
tivo, pois depende do tipo de taxas tributárias (ad 
valorem ou ad rem) da base do tributo, podendo 
resultar em diferenças que impactem o preço 
final, segundo a estrutura tributária (tipo de taxa 
e base) e também de como as empresas repassam 
o aumento da taxa ao preço final do produto. 

O segundo indicador – a relação preço-renda per 
capita - importa porque, para reduzir efetivamente 
o consumo, o aumento do preço deve encarecer o 
cigarro em termos da renda per capita disponível, 
ou seja, aumentar significativamente a proporção 
da renda utilizada para comprar o mesmo número 
de maços de cigarros após a reforma. 

Por último, o preço em dólares da marca mais 
vendida é um indicador muito utilizado pela indús-
tria, pois oferece uma aproximação dos incentivos 
financeiros que a oferta ilegal de cigarros teria para 
introduzir o produto em um país determinado. 
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A relação preço-renda per capita é um importante 
indicador de desempenho das reformas tributárias 
e, também, da criação de incentivos para demandar 
cigarros ilegais mais baratos. Se a alta do preço aumen-
tar significativamente a proporção da renda pessoal 
utilizada para comprar uma certa quantidade de cigar-
ros (ou seja, o indicador preço-renda aumenta), a renda 
disponível do fumante se reduz em termos de cigarros 
e ele vai ser incentivado a diminuir o consumo, parar 
de fumar, ou procurar cigarros mais baratos, que neste 
caso podem ser legais ou ilegais. 

O incentivo à procura do substituto ilegal mais 
barato para reduzir a relação preço-renda não é sufi-
ciente para criar ou expandir o mercado ilegal pois, 
se ele não existir, o esforço de reduzir a relação preço-
-renda pelo fumante vai se concentrar em diminuir 
a intensidade, passar a marcas legais mais baratas, 
ou, finalmente, a tentar parar de fumar como formas 
de conciliar a necessidade de lidar com a dependên-
cia e de reduzir a relação preço-renda que o indivíduo 
enfrenta após o aumento de impostos. 

A expansão do mercado ilegal normalmente ocorre 
quando esse substituto ilegal mais barato já existe no 
mercado. Por isso, a mudança da relação preço-renda 
após a reforma tributária pode ser um bom indicador 
das mudanças na procura de cigarros mais baratos (ou 
de outros produtos de tabaco, legais ou ilegais. Assim, 
é possível relacionar a questão preço-renda e suas 
mudanças com as alterações no mercado ilegal. Mas 

deve ficar claro que o crescimento do mercado ilegal 
não é automático, já que devem existir as possibilida-
des logísticas e institucionais para sua expansão. 

Em definitivo, se há razões econômicas para asso-
ciar a relação preço-renda per capita e os preços em 
dólares, assim como suas alterações com o desempe-
nho do comercio ilícito, essa associação não é simples 
nem direta, pois a oferta de produtos ilícitos em um 
país tem outros determinantes, que facilitam que os 
mesmos estejam disponíveis para os fumantes nas 
cidades, tais como punições não severas para a fraude 
fiscal, possível corrupção dos agentes envolvidos na 
fiscalização, controle e apreensão de mercadorias, a 
falta de controle das vendas em locais autorizados e 
outros fatores que afetam a governança e a formali-
dade dos negócios em uma sociedade. 

A comparação será feita entre o Brasil e os 
seguintes países: China, Rússia, África do Sul, 
México, Turquia, Tailândia, Costa Rica e Filipinas, 
para os anos 2008 e 2016. Isso porque esses paí-
ses implementaram, entre 2010 e 2013, reformas 
tributárias que aumentaram a porcentagem de 
impostos indiretos no preço ao consumidor, os pre-
ços em dólares e a relação preço das marcas mais 
vendidas: 100 maços por renda per capita. 

A Tabela 1 apresenta a mudança da proporção 
de impostos no ano escolhido como sendo repre-
sentativo da situação pré-reforma (2008) e em um 
ano posterior às reformas (2016).
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TABELA 1. O Brasil e conjunto de países que 
aumentaram os impostos ao tabaco: % de imposto 
no preço ao consumidor da marca mais vendida, 
antes e depois da reforma, 2008 e 2016.

Fonte: OMS Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 2009 e 2017

Países % de impostos indiretos no preço ao 
consumidor na marca mais vendida (MMV)

Ranking dos paises 
pela % em 2016

Mudança dos 
impostos indiretos 
entre 2008 e 2016   
(pp)

Ranking dos países 
pela mudança 
da proporção de 
impostos indiretos2008 2016

Brasil 57,2% 68,0% 3 10,80 5

China 40,5% 55,6% 7 15,07 3

Costa Rica 41,6% 56,2% 6 14,64 4

México 61,2% 67,3% 4 6,12 8

Filipinas 29,0% 62,6% 5 33,62 1

Rússia 30,4% 51,1% 8 20,71 2

África do Sul 47,8% 49,5% 9 1,70 9

Tailândia 63,8% 73,5% 2 9,70 7

Turquia 73,3% 83,1% 1 9,80 6
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O Brasil e esse conjunto de países aumentaram 
a porcentagem de impostos indiretos no preço em 
diferentes magnitudes: muito pouco (México e 
África do Sul), em torno de 10 pontos percentuais 
(Brasil, Tailândia e Turquia), 15 pontos percen-
tuais (Costa Rica e China) e mais de 20 pp (Rússia 
e Filipinas). Nesta comparação, o Brasil fez uma 
reforma tributária que não pode ser considerada 
ousada nem pelo ponto de chegada em 2016 - % de 
impostos no preço ao consumidor (68% de impos-
tos indiretos no preço) - nem pela mudança dos 
pontos percentuais de impostos indiretos entre 
2008 e 2016 (somente aumento de 10,8 pp). 

Os impactos em termos dos indicadores dos 
preços em dólares e relação preço-renda per capita 
não dependem somente da estrutura dos tributos, 
dos valores das taxas e das decisões das empresas 
de repassar impostos (i.e. impostos específicos, 

tendem a aumentar mais os preços finais, porque 
assim pode-se diluir o seu efeito na rentabilidade 
da empresa; os impostos ad valorem partilham 
com as autoridades toda mudança da base tri-
butária e no preço). Porém, o resultado final para 
esses dois indicadores também depende da polí-
tica monetária e cambial, que afetará a taxa de 
câmbio moeda local/dólar, assim como da política 
macroeconômica, que afetará o crescimento da 
renda nominal per capita. 

A Tabela 2 apresenta a relação preço-renda per 
capita, os preços em dólares e a mudança dessas 
variáveis entre 2008 e 2016. Ela também estabe-
lece a posição relativa do Brasil em 2016 e o tama-
nho das mudanças para essas variáveis. Nenhum 
dos valores na Tabela 2 indica que a reforma bra-
sileira foi longe demais quando comparada com o 
desempenho de outras aqui listadas.
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TABELA 2. O Brasil e conjunto de países que aumentaram 
os impostos ao tabaco: relação preço da marca mais 
vendida-renda per capita e preços em dólares da marca 
mais vendida, antes e depois da reforma, 2008 e 2016.

Fonte: OMS Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 2009 e 2017

Países

Relação preço-
renda per capita, % 
(valor de 100 maços 
de cigarro/PIB per 
capita)

Ranking 
dos paises 
pela relação 
preço-renda 
em 2016

Mudança da 
relação entre 
2008 e 2016   
(pp)

Ranking 
dos países 
pela 
mudança 
da relação

Preço das marcas mais 
vendidas em dólares 
corrente

Ranking 
pelos 
preços em 
dólar em 
2016

Aumento dos 
peços em 
dólares entre 
2008 e 2016

Ranking 
dos países 
pela 
mudança 
dos preços 
em dólar

2008 2016 2008 2016

Brasil 1,48% 2,06% 8 0,58 6 1,03 1,91 6 0,88 5

China 2,67% 2,38% 7 -0,29 9 0,94 1,93 5 0,99 4

Costa Rica 2,05% 2,68% 6 0,63 5 1,35 3,09 2 1,47 1

México 2,52% 2,88% 5 0,36 8 2,07 2,51 3 0,44 9

Filipinas 1,42% 2,89% 4 1,47 1 0,26 0,86 8 0,60 7

Rússia 0,81% 1,75% 9 0,94 3 0,85 1,57 7 0,72 6

Africa do Sul 4,01% 4,54% 1 0,53 7 2,06 2,51 3 0,45 8

Tailândia 3,08% 4,08% 2 1,0 2 1,29 2,47 4 1,18 3

Turquia 2,16% 3,06% 3 0,90 4 1,97 3,32 1 1,35 2
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As principais mudanças observadas no Bra-
sil foram:

 ◌ A relação preço-renda no Brasil aumentou 
muito pouco entre esses anos (0,58 pp, ou foi 
o sexto maior aumento entre os nove países 
comparados) e continuou relativamente baixa 
em 2016 (oitava entre nove países), quando 
comparada com países de renda per capita 
semelhantes (i.e. Costa Rica, México e Turquia 
e China). 

 ◌ Os preços em dólares no Brasil em 2016 
(sexto lugar no ranking) foram inferiores 
aos dos países com renda per capita seme-
lhante (México, China, Costa Rica e Turquia) 
e só foram superiores a Rússia e Filipinas. O 
aumento de preços em dólares da marca mais 
vendida no Brasil, produzido pela combina-
ção de reforma tributária e macroeconomia, 
não foi importante (0,88 centavos de dólar) 
e ficou em quinto lugar dentre dos nove paí-
ses comparados.

As conclusões mais importantes que surgem 
das Tabelas 1 e 2 são as seguintes:

 ◌ O Brasil não aumentou de forma significativa 
a carga tributária na marca mais vendida (só 
11 pp), ou seja, não foi uma reforma tributária 
comparável à feita na Costa Rica, Filipinas ou 
Rússia (acima de 15 pp);

 ◌ O país também não alterou bruscamente a relação 
preço-renda (0,58pp), o que mostra que não houve 
grandes incentivos para a demanda de cigarros 
ilegais mais baratos por parte dos fumantes;

 ◌ O Brasil não mudou significativamente os pre-
ços em dólares, o que mostra que não houve 
maiores incentivos financeiros para a introdu-
ção de cigarro ilegal.    

A seguir, pode-se observar a relação desses 
indicadores e a situação do mercado ilícito de 
cigarros antes das reformas em 2008, assim como 
a mudança desses indicadores.

O Brasil não aumentou de forma significativa a carga tributária na 
marca mais vendida, também não alterou bruscamente a relação 
preço-renda e não mudou significativamente os preços em dólares
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GRÁFICO 1. Relação preço da marca 
mais vendida-PIB per capita (%) 
e proporção do consumo ilícito no 
consumo total de cigarro (%), Brasil e 
conjunto de países comparadores, 2008. 

Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global 

de Tabaco, 2009, e Euromonitor, Vendas de 

Cigarros. Entre parêntesis o numero do mercado 

ilícito, primeiro, e depois a relação preço-renda.  

Primeiro, o Gráfico 1 apresenta a relação preço da 
marca mais vendida e a renda per capita, e o tama-
nho do mercado ilícito no consumo total4 para o ano 
de 2008, o momento pré-reforma. O Brasil tinha uma 
relação preço-renda relativamente baixa (1,5% - só 
superava os valores da Rússia e Filipinas), mas já 

4 O tamanho do mercado ilícito no consumo total é definido assim: 
a quantidade de maços consumidos no mercado ilícito dividido pelo 
consumo de cigarros legais mais o consumo de cigarros ilegais, ou seja, 
o consumo total de cigarros em um dado ano.

tinha o maior tamanho de mercado ilícito, segundo 
os cálculos do Euromonitor. No gráfico, o Brasil e a 
Tailândia aparecem como pontos fora da curva - com 
tamanho de mercado ilegal ou muito maior ou muito 
menor, respectivamente, aos que pareceriam estar 
associados com incentivos de demanda dados pela 
relação preço-renda per capita dos outros sete paí-
ses. Em outras palavras, o Brasil tinha um tamanho 
de mercado ilícito muito alto em 2008 para os baixos 
incentivos de demanda provenientes da relação pre-
ço-renda vigente na época.
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Como não parecia haver incentivos de demanda 
para o tamanho do mercado ilícito, pode ser impor-
tante olhar pelo lado dos incentivos financeiros da 
oferta ilegal – altos preços em dólares. O gráfico 2 
mostra que o Brasil tinha preços em dólares baixos e o 
maior mercado ilegal, ou seja, estava fora dos pontos 

da associação entre preços em dólares e tamanho 
de mercado ilegal em que pareciam se encontrar as 
demais economias, com exceção da Tailândia e Rússia. 
Por exemplo, o Brasil tinha preços em dólares seme-
lhantes aos da China, mas seu mercado ilegal era mais 
de duas vezes o tamanho do daquele país.   

GRÁFICO 2. Preços em dólares da 
marca mais vendida e proporção 
do consumo ilícito no consumo 
total de cigarro (%), 2008 

Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 

2009, e Euromonitor, Vendas de Cigarros. Entre 

parêntesis o numero do mercado ilícito, primeiro, e 

depois o preço em dólares da marca mais vendida. 
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Em resumo, o Brasil já estava, em 2008, em 
uma situação anormal do ponto de vista das 
explicações da indústria, que são sempre forte-
mente associadas aos incentivos financeiros. O 
país tinha uma relação preço-renda per capita e 
preços em dólares muito baixos para ter um tama-
nho de mercado ilegal tão alto (de 27,5%). Não se 
encontrava nada semelhante a esta situação nas 
economias que estão sendo comparadas. 

O segundo teste para ver as singularidades do 
Brasil é apresentar a associação entre as mudan-
ças desses dois indicadores e as do mercado ilegal. 
A indústria entende que haveria uma associa-
ção positiva entre o crescimento dos indicadores 
e o tamanho do mercado ilegal e, portanto, mais 
mudanças na relação preço-renda ou nos pre-
ços em dólares deveriam estar associadas a mais 
mudanças no tamanho do mercado ilícito.

O Brasil já estava, em 2008, em uma 
situação anormal do ponto de vista 
das explicações da indústria, que são 
sempre fortemente associadas aos 
incentivos financeiros. O país tinha 
uma relação preço-renda per capita 
e preços em dólares muito baixos 
para ter um tamanho de mercado 
ilegal tão alto (de 27,5%).
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GRÁFICO 3. Mudança da relação preço-PIB 
per capita (pp) e do tamanho do mercado ilícito 
de cigarros (pp), entre 2008 a 2016 Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 2009 e 2017, 

e Euromonitor, Vendas de Cigarros. Entre parêntesis a mudança do 

mercado ilícito, primeiro, e depois a mudança da relação preço-renda.  

Mudança do mercado ilícito de cigarros (pontos percentuais)
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O Gráfico 3 apresenta a mudança da relação pre-
ço-renda (em pp) e do tamanho do mercado ilícito 
(também em pp). A primeira evidência é que não 
há simplesmente uma única associação entre as 
mudanças destas variáveis. Quatro países aumen-
taram os incentivos de demanda de forma seme-
lhante – México, África do Sul, Brasil e Costa Rica 
- e tiveram mudanças completamente díspares de 
comercio ilícito (em termos absolutos e relativos)5. 
Tailândia, Rússia, China e Filipinas são os únicos 
países a apresentar uma associação que poderia 
ser qualificada de positiva. 

O Gráfico 4 apresenta a mudança (aumentos) 
dos preços em dólares e a dos tamanhos do mercado 

5 Em termos relativos, as mudanças da relação preço-renda 
foram as seguintes: México, 16%, África do Sul, 12,5%, Brasil, 
40% e Costa Rica, 28,6%. Os tamanhos de mercado ilícito não se 
ordenaram positivamente com essas mudanças: México 27,5%, 
África do Sul, 59,4%, Brasil 52% e Costa Rica 125,3%.

ilegal. O crescimento dos preços em dólares no Bra-
sil foi de US$ 0,88, com uma expansão do mercado 
ilegal de 14 pontos percentuais. Porém, países com 
crescimento de preços em dólares maiores tiveram 
contração ou expansões menores do mercado ilegal, 
como China (-3,8 pp), Turquia (-3,1 pp) e Tailândia 
(2,4 pp). O Brasil e a Costa Rica são claramente pon-
tos fora da associação entre aumento de preços em 
dólares e aumento de tamanho do mercado ilegal 
que parecem estabelecer países como Rússia, Filipi-
nas, México e África do Sul. 

Em suma, o Brasil parece estar fora de qual-
quer associação simples entre o aumento dos 
incentivos de demanda e oferta e o crescimento 
do mercado ilegal entre 2008 e 2016. A expansão 
do mercado ilegal, medido com os dados do Euro-
monitor, não parece estar associada simplesmente 
e sem outras determinações ao crescimento dos 
incentivos financeiros.
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GRÁFICO 4. Mudança dos preços em dólares 
e mudança do tamanho do mercado ilícito 
de cigarros (pp), entre 2008 e 2016 Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 2009 e 2017, e 

Euromonitor, Vendas de Cigarros. Entre parêntesis a mudança do mercado ilícito, 

primeiro, e depois a mudança do preço em dólar da marca mais vendida. 
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2.2.

Impostos indiretos, 
preços em dólares e 
tamanho do mercado 
ilegal no Brasil, no 
Paraguai e nos demais 
países da região. 

Um tradicional argumento da indústria de tabaco 
para explicar o alto nível de comércio ilícito no 
Brasil é de que os cigarros paraguaios se dirigirem 
preferencialmente para o país, porque os impostos 
e preços no Brasil são maiores do que nos outros 
países que fazem vizinhança com o Paraguai.

A Tabela 3 apresenta os preços em dólares, a pro-
porção de impostos indiretos e de consumo ilícito 
no consumo total no Brasil, Paraguai e nos países 
da vizinhança – Argentina, Bolívia, Uruguai e Chile. 

No ano de 2008, o Brasil e a Bolívia tinham a menor 
proporção de impostos indiretos no preço ao consu-
midor e os menores preços em dólares do conjunto 
de países da vizinhança do Paraguai. Porém, ambos 
os países tinham os maiores tamanhos de mercados 
ilícitos. O panorama muda muito pouco para o Brasil 
em 2016, já que o país continuava tendo a segunda 
menor diferença de preços com o Paraguai, mas tinha 
o maior mercado ilegal, que havia crescido em mais de 
14 pontos percentuais, segundo a Euromonitor. 
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TABELA 3. Preços em dólares, proporção de 
impostos indiretos no preço ao consumidor (%) 
e proporção do consumo ilícito de cigarros no 
consumo total (%) para o Brasil, o Paraguai e 
demais países da vizinhança, 2008 e 2016. Fonte: OMS Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 

2009 e 2017 e Euromonitor, Vendas de Cigarros

Preço da marca 
mais vendida em 
dólares correntes

% dos impostos 
indiretos no preço 
ao consumidor

Proporção do 
consumo ilícito no 
Consumo Total (%)

Preço da marca 
mais vendida em 
dólares correntes

% dos impostos 
indiretos no preço 
ao consumidor

Proporção do 
consumo ilícito no 
Consumo Total (%)

2008 2016

Argentina 1,11 69,2% 7,3 2,67 80,3% 9,3

Bolívia 0,78 41,0% 17,8 1,59 39,4% 8,9

Brasil 1,03 57,2% 27,5 1,91 68,0% 41,9

Uruguai 1,85 65,8% 15,6 3,70 65,5% 24,0

Chile 1,17 76,4% 1,4 3,28 89,1% 12,3

Paraguai 0,20 15,5% 0,0 0,36 17,4% 0,0
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GRÁFICO 5. Relação preço da 
marca mais vendida-PIB per capita 
(%) e tamanho do mercado ilícito 
de cigarros (%), Brasil e demais 
países da vizinhança, 2008

Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de 

Tabaco, 2009, e Euromonitor, Vendas de Cigarros. 

Entre parêntesis o número do mercado ilícito, 

primeiro, e depois a relação preço-renda.  

A seguir, repete-se o tipo de comparação feita 
na seção anterior, observando a relação do preço 
da marca mais vendida e renda e do diferencial de 
preços em dólares, além da situação do mercado 
ilícito de cigarros antes das reformas no Brasil, em 
2008. Observa-se a mudança desses dois indica-
dores no país e na vizinhança do Paraguai e a do 
tamanho mercado ilícito de cigarros. 

O Gráfico 5 apresenta a relação preço-renda e o 
tamanho do mercado ilícito de cigarro para o ano 
de 2008. O Brasil tem a segunda menor relação pre-
ço-renda, mas o maior mercado ilícito de cigarros 
desse conjunto de países. Pela relação preço-renda, 
havia maiores incentivos de demanda por cigarro 
ilegal no Uruguai e no Chile; porém, esses incenti-
vos não se traduziam em maior mercado ilegal.
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GRÁFICO 6. Diferencial de preço 
em dólares da marca mais vendida 
vis-à-vis Paraguai e tamanho do 
mercado ilícito de cigarros (%), Brasil 
e demais países da vizinhança, 2008.

Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 

2009, e Euromonitor, Vendas de Cigarros. Entre 

parêntesis o número do mercado ilícito, primeiro, 

e depois o diferencial do preço em dólar com o 

Paraguai - marca mais vendida.

O Gráfico 6 explora a associação entre o dife-
rencial de preços em dólares da marca mais ven-
dida vis-à-vis o Paraguai e o tamanho do mercado 
ilícito de cigarros nos respectivos países. São, 
segundo a indústria de tabaco, uma aproximação 

dos incentivos financeiros para entrar ilegalmente 
no país. Novamente, segundo as medições do Euro-
monitor, o Brasil, apesar de ter incentivos inferio-
res ao Chile, Uruguai e Argentina, tem tamanho do 
mercado ilícito maior do que esses três países.  
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Os próximos dois gráficos apresentam as varia-
ções absolutas da relação preço-renda e do diferen-
cial de preços e a mudança dos mercados ilícitos no 
Brasil e nos demais países da vizinhança. 

O Gráfico 7 apresenta a mudança dos incen-
tivos do lado dos fumantes no Brasil e nos países 
vizinhos. Não há indícios de uma associação clara 
neste conjunto de países. Os fumantes brasileiros 

tiveram em média incentivos inferiores aos boli-
vianos e argentinos para mudar para o ilegal, 
porém o mercado ilícito no Brasil cresceu mais do 
que nesses dois países. A Bolívia teve aumento 
substancial da relação preço-renda, mas o mercado 
ilegal diminuiu. Já no Uruguai, houve um aumento 
insignificante dos incentivos para substituir cigar-
ros legais, mas o mercado ilegal cresceu 8,5 pp.   

GRÁFICO 7. Mudança da relação preço 
da marca mais vendida- PIB per capita 
(pp) e mudança do tamanho do mercado 
ilícito de cigarros (pp), Brasil e demais 
países da vizinhança, entre 2008 e 2016. 

 Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 

2009 e 2017, e Euromonitor, Vendas de Cigarros. 
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O Gráfico 8 mostra que os incentivos para introdu-
zir cigarros ilegais a partir do Paraguai na Argentina, 
Uruguai ou Chile foram maiores do que no Brasil, 
mas a expansão das vendas de cigarros paraguaios 

sem impostos no Brasil foi maior do que nesses três 
países. A expansão do mercado ilegal no Brasil não 
parece ter estado associada aos incentivos de oferta 
dados pelo diferencial de preços.

GRÁFICO 8. Mudança do diferencial 
de preços em dólares da marca mais 
vendida vis-à-vis Paraguai e mudança 
do tamanho do mercado ilícito de 
cigarros (pp), Brasil e demais países 
da vizinhança, entre 2008 e 2016. 

Fonte: OMS, Relatório da Epidemia Global de Tabaco, 

2009, e Euromonitor, Vendas de Cigarros. Entre 

parêntesis a mudança do tamanho do mercado ilícito, 

primeiro, e depois a mudança do diferencial do preço 

em dólar com o Paraguai - marca mais vendida.
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e a discussão de 
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combater o mercado 
ilícito de cigarros 
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O mercado ilícito é um fenômeno com-
plexo, produto de diversas causas, e 
que pode ser facilitado por elementos 
de natureza social e institucional do 
país em análise. Por isso, colocar como 

causa principal do mercado ilícito no Brasil a refor-
ma tributária dos cigarros de 2011, ou os tributos 
altos em geral, é obscurecer a compreensão deste 
fenômeno, que tem larga história no Brasil.  

As duas principais características do mercado 
ilícito brasileiro - desde o início até hoje - são con-
sequência da introdução ilegal de cigarros vin-
dos do Paraguai e dos baixos preços dos produtos, 
quase sempre menores que os cigarros legais, fenô-
meno que vem ocorrendo há mais de 30 anos. 

Em relação ao argumento dos incentivos finan-
ceiros utilizado com ênfase pela indústria do 

tabaco, pode-se dizer que costumam ser fatores 
necessários para mudar o comportamento dos 
envolvidos no mercado ilegal, mas normalmente 
não são suficientes nem únicos para criar ou expan-
dir o mercado ilícito de cigarros. Para que mudan-
ças de impostos e preços e, portanto, de incentivos 
financeiros, expandam rapidamente a oferta e 
demanda de produtos de tabaco ilegais, como acon-
teceu no Brasil pós-2011, é central a existência 
prévia de atividades ilícitas. Ou, de outra forma, a 
razão fundamental da expansão rápida do mercado 
ilícito no Brasil-pós 2011 foi a existência prévia de 
uma rede estabelecida de distribuição de produtos 
sem impostos, que já era acessível para uma pro-
porção alta de fumantes no país.

A experiência internacional confirma estes 
requisitos para a rápida expansão do mercado 

A razão fundamental da expansão rápida 
do mercado ilícito no Brasil-pós 2011 foi a 
existência prévia de uma rede estabelecida 
de distribuição de produtos sem impostos, 
que já era acessível para uma proporção 
alta de fumantes no país
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ilegal. Se não houver rede ilegal de distribuição 
atacadista e informalidade estendida no varejo, 
corrupção para garantir a distribuição e o trans-
porte das mercadorias e conexão fluída entre 
a rede de distribuição ilegal no país e a fonte da 
oferta ilegal no exterior, simples mudanças de pre-
ços ou incentivos financeiros não têm capacidade 
para expandir rapidamente o contrabando nem 
produzir grandes saltos de tamanho deste mer-
cado (WHO, 2021).

Nos últimos anos, parece haver outras fontes de 
ilicitude neste mercado, como fábricas ilegais no 
território brasileiro produzindo majoritariamente 
marcas paraguaias, mas a proporção de produtos 
ilegais desta ou de outras origens ou da evasão 
doméstica parece ser pequena no total (Szklo e 

outros, 2020). Também, hoje há alguns produtos 
que podem estar acima do preço mínimo ou serem 
cigarros caros no seu país de origem, mas a pro-
porção de seu mercado parece ser mínima (Szklo e 
outros, 2020). 

Esta seção discute dois temas que afetam a 
construção de um diagnóstico correto do problema 
do mercado ilegal no Brasil e a ampliação do menu 
de políticas para resolvê-lo. Esses dois temas são: 
a origem desse mercado e a configuração produtiva 
no Paraguai, que explica muito da resiliência desta 
oferta ilegal; e os mecanismos de funcionamento 
do mercado e as características atuais de custos de 
produção e do diferencial de preços com o Brasil, 
que mostram que a proposta de redução tributária 
feita pela indústria é inviável. 
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3.1. 

Criando o problema: a 
origem do mercado ilegal 
de cigarros no Brasil 
e a transformação da 
indústria de cigarros 
paraguaia. 

Uma das características mais salientes da estra-
tégia de análise e comunicação da indústria do 
tabaco sobre o comércio ilícito é uma omissão. 
A indústria não se refere nunca às causas nem à 
evolução inicial do mercado ilegal de cigarro no 
Brasil nem conecta a situação atual com aqueles 
desenvolvimentos dos anos 90 (ACT Promoção 
da Saúde, 2018). Inclusive, raramente a indústria 
menciona nas suas análises a ponta da cadeia pro-
dutiva que alimenta a rede ilegal no Brasil, nem 

o fato que é uma indústria legal e estabelecida 
com certo grau de formalidade e importância no 
Paraguai, país vizinho com o qual o Brasil tem 
relações diplomáticas e está associado no Merco-
sul. A indústria analisa o problema da fronteira 
do país para dentro.  Porém, para as autoridades 
brasileiras, é necessário entender estas questões 
para compreender a resiliência do processo até 
hoje, além de poder pensar políticas alternativas 
de combate ao problema.
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3.1.1.  

Fatos estilizados do 
surgimento do mercado 
ilegal nos anos noventa

Como o intuito de explicar o fenômeno do mer-
cado ilegal no país, a ACT Promoção da Saúde 
(2018) publicou uma descrição sumária da origem 
do problema6 e de suas principais características, 
de 1989 a 2018, sintetizando a investigação inde-
pendente e acadêmica existente sobre o tema até 
o momento. Os pontos enfatizados pelo docu-
mento foram os seguintes:

 ◌ A oferta do mercado ilegal no Brasil foi criada 
sem nenhuma alteração de tributos no país, 
antecedeu à criação de demanda por esse 
tipo de cigarros e consistiu na entrada des-
ses produtos sem pagamentos de tributos 
a partir do Paraguai. O país vizinho podia 
exportar porque havia acúmulo de cigarros 
por lá acima dos níveis de consumo daquele 
mercado, como resultado de uma estratégia 
comercial principalmente de empresas bra-
sileiras, mas também de outras nações. Este 

6  A história do processo de criação do mercado ilegal é apresentada 
em diversas publicações, tais como PAHO (2002), Iglesias e Nicolau 
(2006), Iglesias e outros (2018).

fenômeno foi importante e ficou conhecido 
como “exportabando”.

Antes dos anos 90, o Paraguai importava 
cigarros majoritariamente dos Estados Unidos 
e tinha uma produção pequena de cigarros de 
tabaco negro e sem filtro, basicamente para con-
sumo local dos fumantes de menor renda. A partir 
de 1989, o Brasil passou a exportar quantidades 
crescentes de cigarros e se transformou no princi-
pal exportador e fornecedor, mas não o único, dos 
estoques de cigarros para o Paraguai. Estes eram, 
posteriormente, introduzidos ilegalmente no Bra-
sil e, em menor medida, na Argentina (Iglesias e 
outros, 2018). Na sequência, a Argentina e o Uru-
guai se somaram à formação de estoques do país 
vizinho para a distribuição ilegal no Brasil e na 
Argentina. Assim, durante os anos 90, o Paraguai 
foi transformado pelas companhias tabaqueiras 
estrangeiras em polo de exportação ilegal para o 
Brasil e a Argentina7.

7  Para ver detalhes das cifras de exportação e importação e produção 
paraguaia em Iglesias e outros (2018).

A oferta do mercado ilegal no Brasil foi criada sem nenhuma alteração de tributos 
no país, antecedeu à criação de demanda por esse tipo de cigarros e consistiu na 
entrada desses produtos sem pagamentos de tributos a partir do Paraguai
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 ◌ Iniciada a oferta ilegal, era necessário criar a 
demanda por cigarros mais baratos ou ilegais 
no Brasil, o que se consolidou por estratégias de 
preços das empresas sem nenhuma alta dos tri-
butos de tabaco no país. 

Não houve mudança dos tributos de tabaco nem 
alteração das taxas quando começou a entrada 
massiva de cigarros ilegais provenientes do Para-
guai, na virada dos anos 80 para os 90. Houve, 
porém, aumentos de preços muito acima da infla-
ção decididos independentemente pelas firmas 
brasileiras, feitos no contexto de queda da renda 
pessoal nos anos de 1992-93. 

O gráfico 9 apresenta o que foi feito pela própria 
indústria de tabaco em matéria de preços. A relação 

preço médio da cesta cigarros do IBGE - renda per 
capita, considerado “incentivo financeiro” de 
demanda pela indústria - chegou a 3,7% - 3,8% em 
1992-93, aumentando em 50% no período de um 
ano. No gráfico, é possível observar que a relação 
preço médio-renda não voltou nunca a esses altos 
valores em todo o período posterior, que inclui a 
reforma tributária depois de 2011. Ou seja, a polí-
tica tributária brasileira nunca criou “incentivos” 
de demanda como os que foram criados pelas polí-
ticas de preços da indústria na década de 90. Ao 
mesmo tempo, não havia grandes incentivos para 
a oferta ilegal nos anos 90, pois os preços médios 
em dólares dos cigarros legais não eram altos no 
início da década e só aumentaram após a imple-
mentação do Plano Real, em 1994.

Iniciada a oferta ilegal, era necessário 
criar a demanda por cigarros mais 
baratos ou ilegais no Brasil, o que se 
consolidou por estratégias de preços 
das empresas sem nenhuma alta dos 
tributos de tabaco no país. 
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GRÁFICO 9. Relação do preço médio do 
cigarro (preços da cesta de IBGE) – PIB per 
capita e preços em dólares do preço médio 
(preços da cesta de IBGE), 1991- 2020 Fontes: Preços médios anuais, IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística); PIB per capita, FMI – World Economic 

Outlook Database; taxa de câmbio média anual, IPEADATA
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 ◌ Como resultado destes dois movimentos, 
o comércio ilegal dos anos 90 no Brasil parece 
ter sido resultado de estratégias das empresas 
legais de tabaco no Brasil e de outros países, 
como o Uruguai e a Argentina. Certamente, não 
foi resultado de altas de tributos no nosso país.

Não há evidências suficientes para estabelecer que 
esses dois movimentos foram uma estratégia delibe-
rada das firmas brasileiras, mas os documentos da 
indústria mostram o interesse e a disputa comercial 
entre as duas principais empresas em torno da criação 
de um mercado de cigarros baratos no Brasil, assim 
como identificam que os importadores legais das mul-
tinacionais no Paraguai atuavam no chamado “mer-
cado de fronteira” daquele país, de onde os cigarros 
eram transferidos ao Brasil (Iglesias e outros, 2018). 

 ◌ Este chamado “exportabando” criou oportuni-
dades de negócios para as firmas paraguaias já 
estabelecidas e para novos estabelecimentos, 
como a TABESA S.A e outras companhias. Elas 
expandiram sua produção de cigarros baratos, 
mudando para mesclas de Virginia e Burley, e 
produzidos com filtros para atender o gosto do 
fumante brasileiro e abastecer o mercado do 
país já em meados da década de 90. Depois, com 
o estabelecimento do imposto de exportação no 

Brasil no final de 1998, a exportação brasileira 
e a acumulação de estoques cessaram, mas as 
fábricas paraguaias e as exportações uruguaias 
ao Paraguai ficaram sozinhas para abastecer o 
mercado ilegal brasileiro. Criou-se um gigan-
tesco mercado para as fábricas paraguaias de 
cigarros, manufaturando suas próprias marcas e 
abastecendo a rede de distribuição ilegal criada 
e montada anteriormente pelo “exportabando”. 

 ◌ A chamada Pirataria, prática de vender ou dis-
tribuir produtos sem a expressa autorização dos 
proprietários da marca, foi um fenômeno rela-
tivamente pequeno no conjunto dessa oferta 
ilegal, até porque o Paraguai não tinha tanta 
capacidade para produzir semelhante quanti-
dade de cigarros até o final da década de 90. 

O que se sabe é que algumas empresas para-
guaias da época, como La Vencedora, fabricavam 
produtos da BAT sob licença e vendiam no “mer-
cado de fronteira” sem estarem legalmente autori-
zadas por seus contratos. Logo, seus produtos BAT 
licenciados exclusivamente para o mercado para-
guaio entravam no Brasil. Outras, como Boqueron, 
produziam, sob disputa, algumas marcas populares 
da BAT. Isso era basicamente o que podia ser consi-
derado estritamente como pirataria. A TABESA SA, 
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por exemplo, nunca esteve nesse mercado de con-
trafação e sempre produziu as suas próprias mar-
cas ou adquiriu as de companhias locais menores. 
A pirataria foi, então, uma parte muito pequena do 
mercado. Sua função para a indústria de cigarros 
brasileira foi fornecer uma justificativa para os 
cigarros brasileiros sem impostos e sem a devida 
advertência de produto para a exportação, encon-
trados pelas autoridades aduaneiras e policiais em 
território brasileiro.

 ◌ Nesse processo, o Brasil se transformou em 
principal fornecedor de folhas de tabaco e 
outros insumos para produzir cigarros no Para-
guai já nos anos 90 e continua sendo até hoje. 

Para atender a crescente produção das firmas de 
cigarro paraguaias, o Brasil começou, simultanea-
mente, a exportar folhas de tabaco e insumos para 
a produção de cigarro, como filtros e papel. Criou-
-se, dessa maneira, um complexo de produção no 
Paraguai, que abarcava os países de Mercosul, com 
o Brasil como principal fornecedor de insumos, mas 
também a Argentina e o Uruguai8. 

8  Iglesias (2017) e mais recentemente Masi e outros (2021) descre-
vem as quantidades de folha brasileira e argentina que são importa-
das pelo Paraguai e são utilizadas para produzir cigarros, assim como 
outros insumos necessários para produzir cigarros no Paraguai. Todos 
esses produtos se originam no Brasil, na Argentina e no Uruguai, 
ainda que México e a China tenham crescido como fornecedores de 
filtros e outros insumos. 

Nesse processo, o Brasil se 
transformou em principal fornecedor 
de folhas de tabaco e outros insumos 
para produzir cigarros no Paraguai já 
nos anos 90 e continua sendo até hoje. 
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3.1.2. 

Características da 
indústria de cigarros 
no Paraguai: razões 
adicionais para não 
lembrar a origem 
nem reconhecer a 
resiliência da indústria 
paraguaia até hoje

Há dois elementos centrais que podem explicar a 
decisão de não lembrar os anos iniciais do comér-
cio ilícito vindo do Paraguai: primeiro, a indústria 
brasileira parece ter tido responsabilidade na acu-
mulação de estoques no Paraguai e, indiretamente, 
estimulou a introdução ilegal, ainda que não se 
possa afirmar conclusivamente este fato. Essa 
acumulação e posterior introdução criou a rede 
ilegal de distribuição no Brasil. Segundo, e mais 
importante, acionar os receptores dos produtos 
brasileiros no Paraguai mostrou uma oportuni-
dade de negócios para os empresários paraguaios 
- a introdução de cigarros sem impostos no Brasil. 
Indiretamente e talvez como efeito não pretendido, 
criou-se um incentivo para a industrialização de 
cigarros no Paraguai, que terminou de florescer a 
partir do imposto de exportação brasileiro ao final 
de 1998. 

Outros fatores explicam a explosão e resiliência 
da indústria produtora no Paraguai. Criou-se um 
mercado de cigarro ilegal barato no Brasil, onde o 
importante era e é a concorrência via preços, com 
baixo investimento para criação de marcas e fide-
lização do consumidor. Esse tipo de produto havia 
sido a estratégia dos exportadores brasileiros para 
a formação de estoques no Paraguai. Portanto, não 
só se criou a rede e se mostrou a oportunidade de 
negócios, mas se desenhou um mercado de cigarro 

barato, sem marcas muito famosas e sem fideli-
zação, que era exatamente o tipo de produto que 
podia ser fornecido pelas fábricas paraguaias.  

Tão importante quanto criar a rede ilegal, assi-
nalar a oportunidade de negócios e definir um tipo 
de produto para o mercado que podia ser abaste-
cido pelas empresas paraguaias, foi a formação de 
uma rede de fornecedores da indústria paraguaia, 
com produtos de qualidade internacional, com cus-
tos de produção e transporte baixos e que tinham 
preferências tarifárias no Paraguai por serem paí-
ses do Mercosul. 

O cigarro barato - sem grandes investimentos 
na criação de sabor, marketing e ações de fideli-
zação do consumidor e com fornecedores de insu-
mos competitivos - criou uma vantagem de custos 
para a produção paraguaia, especialmente por ter 
seu insumo principal, a folha de tabaco, de dois 
produtores com padrões internacionais, o Brasil e 
a Argentina. Por serem vizinhos e integrantes do 
Mercosul, havia a vantagem dos baixos custos de 
produção e transportes, sem tarifas de importação.

Para terminar de dar sustentabilidade e perma-
nência à nova indústria, ela foi criada em outra 
jurisdição territorial, onde a mão da justiça e da 
prossecução judicial brasileira não podia atingi-la 
facilmente. A nova indústria operava, assim, em 
condições de relativa segurança jurídica.  
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Finalmente, o proprietário da principal empresa 
produtora de cigarros, a TABESA S.A, Horácio Car-
tes, entrou para o principal partido político do país 
vizinho em 2009 e foi se fortalecendo para se can-
didatar e ganhar as eleições presidenciais em 2013.

O ponto a ser destacado é que, há 33 anos, 
nada disso existia na realidade brasileira ou para-
guaia, nem na relação bilateral Brasil-Paraguai. 

Não foi o resultado do desenvolvimento autô-
nomo ou endógeno da economia nem da política 
econômica paraguaia. Houve estratégias empre-
sariais que produziram este resultado, buscado 
ou não, mas a população e o Estado brasileiro 
têm hoje que arcar com os custos econômicos e 
de saúde gerados por esta situação, que precisa 
ser resolvida.

O ponto a ser destacado é que, há 33 anos, nada disso 
existia na realidade brasileira ou paraguaia, nem na 
relação bilateral Brasil-Paraguai. Não foi o resultado 
do desenvolvimento autônomo ou endógeno da 
economia nem da política econômica paraguaia. 
Houve estratégias empresariais que produziram este 
resultado, buscado ou não, mas a população e o 
Estado brasileiro têm hoje que arcar com os custos 
econômicos e de saúde gerados por esta situação, 
que precisa ser resolvida.
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3.2. 

Características do 
funcionamento e dos 
custos da oferta do 
mercado ilícito em 
anos recentes

O segundo grande componente da estratégia de 
análise e comunicação da indústria sobre o mer-
cado ilícito é a mistificação sobre como opera o 
contrabando e as condições econômicas que faci-
litam essa atividade.

 A indústria nos obriga constantemente a olhar 
e pensar nos seguintes fatores: i) fronteira com o 
Paraguai de difícil controle, porque é extensa e 
porosa; ii) transporte do cigarro feito principal-
mente por milhares de sacoleiros, também difíceis 
de controlar, e mais recente pelo crime organizado 
do Brasil, atuando nos dois países; e iii) rede de 
distribuição completamente pulverizada e ilegal, 
sendo a motivação do seu funcionamento o dife-
rencial de impostos e preços entre os dois países. 

Completando essa estratégia de análise e comu-
nicação, a indústria de tabaco oferece uma solução 

simples a este problema complexo: a redução de 
imposto e a eliminação do preço mínimo. Porém, 
a indústria não analisa as condições de custos da 
produção e distribuição nem lembra que o Estado 
brasileiro tentou diminuir o comércio ilegal com 
reduções tributárias reais e de preços em dólares 
para eliminar os chamados incentivos financeiros 
no período de 1999-2006.

A seguir, se analisam as implicações desta 
estratégia de análise e comunicação da indústria 
do tabaco. Ou seja, as consequências para a defi-
nição de políticas públicas ao enfatizar somente a 
rede de distribuição ilegal pulverizada, esquecendo 
da cabeça da rede com existência legal no país vizi-
nho. E, ainda, quais são as possibilidades reais de 
reduzir impostos com as condições de custo da 
oferta paraguaia.   
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3.2.1

Enfatizando a rede 
de distribuição 
pulverizada e 
completamente ilegal 

O ponto que a indústria do tabaco parece querer 
transmitir é que a rede é incontrolável: os sacolei-
ros são um fenômeno social extenso, além de parte 
da informalidade disseminada no país e, portanto, 
de difícil identificação. Do ponto de vista de polí-
ticas públicas, suas atividades não são facilmente 
reprimíveis ou há dificuldades de absorção dessa 
mão de obra em outras atividades econômicas. 
O mesmo poderia se dizer do crime organizado, por 
exemplo, do Primeiro Comando da Capital (PCC). 
Não há como aumentar os custos destes operado-
res via maior repressão e controle, pelo menos não 
neste momento da situação fiscal brasileira. 

Este diagnóstico não é completamente errado, 
mas é parcial e incompleto. Por exemplo, ignora-se 
que o grosso do transporte atacadista é feito em 
caminhões e não pelo lago de Itaipu, pela Ponte da 
Amizade ou em pequenos carros. O transporte em 
caminhões revela a existência de grupos menores 
e organizados, e não de milhares de operadores 
individuais, como seriam os sacoleiros. Focar nes-
ses grupos de transporte e distribuição, que talvez 
operem regionalmente, seria muito mais produtivo 
e central para as autoridades brasileiras.

Notavelmente, a indústria de tabaco fala pouco 
disso e, em raras ocasiões, promoveu notas jor-
nalísticas sobre este aspecto. Focar no transporte 
massivo feito em caminhões e na sua operação 

teria sido de utilidade para entender como opera 
essa distribuição, como se recrutam os motoris-
tas, a inconsistência do argumento usual de defesa 
desses profissionais9 e o esquema de proteção que 
muitos deles contam, o grau de integração com a 
rede criminosa regional e tantos outros aspectos 
que poderiam ser de utilidade para dar contexto à 
instrução do processo e à decisão judicial. 

O outro exemplo é o da rentabilidade da rede 
de distribuição no território brasileiro, seus incen-
tivos financeiros e como funciona efetivamente. 
Pouco se conhece sobre este tema; uma possí-
vel fonte poderia ser a análise dos processos cri-
minais contra membros dessas organizações ou 
entrevistas com antigos membros da rede. Não há 
conhecimento sobre a rede de distribuição ter sido 
promovida ou financiada publicamente pela indús-
tria, ainda que saibamos de teses de mestrado 
que a indústria promoveu para discutir pirataria 
(Figueira 2005) ou o comércio atacadista em São 
Paulo (Francisco, 2014). 

A indústria de tabaco tem uma hipótese econômica 
das motivações da rede (Margarido, Nicola e Shikida, 

9  O argumento usual do motorista apreendido é que um desconhe-
cido deu as chaves de um caminhão em um ponto perto da fronteira 
para transportar mercadorias que normalmente tem um valor de US$ 
200.000,00. Como é sabido, ninguém entrega a um desconhecido a pos-
sessão de mercadorias desse valor.
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2017), baseada na teoria econômica de Gary Becker 
(1968), para explicar a atividade criminal como uma 
escolha racional, resultado da avaliação de custos e 
benefícios econômicos de cometer um crime. Esta 
teoria recentemente foi muito usada para justificar 
as propostas da indústria para diminuir os benefícios 
econômicos de preços altos do mercado legal por conta 
dos tributos brasileiros. A proposta consistia em: 

Baixar os impostos do cigarro no Brasil, signifi-
cando diminuir os benefícios econômicos da rede ile-
gal relativamente aos custos de operação e repressão, 
o que levaria a revisar e reduzir a decisão de cometer 
crimes de contrabando de cigarros no Brasil. 

É necessário ir além da teoria do crime de Becker, 
que se revela parcial e incompleta quando existem 
volumes de investimentos na criação da rede e cus-
tos fixos na manutenção da rede de distribuição que 
são difíceis de eliminar. O que a teoria econômica 
recente de investimento e hysteresis nos diz10 é que, 
quando há gastos feitos, os chamados custos afun-
dados, as empresas permanecem no mercado mesmo 
quando preço e a rentabilidade caem e continuam 

10  Dixit (1992) apresenta os diversos elementos que explicam a deci-
são de esperar e não sair quando cai temporariamente a rentabilidade 
de um investimento. Krugman (1989) aplica esta ideia para importa-
dores afetados por valorizações da moeda doméstica, que reduzem o 
preço em moeda local do bem importado, e, portanto, a rentabilidade da 
empresa importadora, que também tem custos em moeda local. 

operando. Isso se dá no caso de qualquer rede crimi-
nosa, incluindo a de cigarro, que tem investimentos 
já realizados e custos fixos de manutenção da rede, 
para cobrir custos de capital e de manutenção, como 
o suborno às autoridades que facilitam o negócio de 
contrabando, salários do pessoal altamente espe-
cializado, que não pode ser dispensado, e aluguéis 
de armazéns para estocar os produtos ou locais de 
negócios de fachada para lavar dinheiro. 

Procura-se manter a operação mesmo com 
menores níveis de atividade e rentabilidade para 
cobrir os custos fixos e, assim, sustentar a rede fun-
cionado pois, já que foi criada e montada, não se 
pode perder o investimento e o know how. A deci-
são normalmente é continuar a operação e esperar 
recuperar a rentabilidade em outro momento, por-
que se sabe que os preços e custos flutuam e que 
podem mudar favoravelmente no futuro (sobre-
tudo nos casos que se depende de flutuações de 
paridades bilaterais, como é o caso).  

A necessidade de busca de explicações além 
da teoria de Becker resulta de uma observação 
empírica do fenômeno brasileiro. A rede atuou 
com níveis inferiores de rentabilidade no pas-
sado devido à existência de políticas tributárias 
e cambiais que resultaram em preços baixos em 
dólares dos cigarros legais, como aconteceu no 
período 1999 e 2006. 
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Como a rede de distribuição é concebida pela 
indústria como pulverizada e sem grandes inves-
timentos de instalação (sacoleiros ou crime orga-
nizado atuando em vários ramos), a bala de prata 
da recomendação da indústria é a diminuição dos 
incentivos financeiros para cometer crimes dessa 
rede de distribuição ilegal, atacadista e varejista, 
via eliminação do preço mínimo e redução de pre-
ços e impostos. 

Essa “solução” não menciona nem reconhece 
a experiência anterior falida de redução dos 

“incentivos financeiros” entre 1999 e 2006, vista 
no gráfico 9. O diagnóstico com ênfase na rede de 
distribuição ilegal incontrolável parece ter como 
objetivo restringir a discussão de políticas públi-
cas possíveis. É justo lembrar que a segurança e a 
repressão das atividades ilegais nas fronteiras são 
corretamente enfatizadas pela indústria de tabaco, 
mas todos sabemos as dificuldades dessa tarefa 
em um contexto de recursos fiscais limitados para 
isso e é necessário olhar para todas as variáveis 
envolvidas no comércio ilícito de tabaco no Brasil. 

A rede atuou com níveis inferiores 
de rentabilidade no passado 
devido à existência de políticas 
tributárias e cambiais que 
resultaram em preços baixos em 
dólares dos cigarros legais, como 
aconteceu no período 1999 e 2006. 
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3.2.2

O esquecimento 
da cabeça da rede 
no Paraguai

O mais surpreendente da estratégia de análise e 
comunicação da indústria de tabaco é que não se 
olhe para as características da cabeça da rede ou 
da oferta de cigarro no Paraguai11, o que oferece 
vantagens e inconvenientes para o controle e a 
busca de soluções ao problema do contrabando.

Entre as vantagens, pode-se mencionar que 
é uma indústria legal no país vizinho, com pou-
cos atores, e que existem instrumentos legais 
nacionais e internalizados no Paraguai, como a 

11  No Manual de Combate ao Cigarro Ilegal, produzido pelo Fórum 
Nacional de Combate contra a Pirataria, na parte referente a como 
combater, não existe nenhuma menção a diálogo ou queixa legal com 
o país vizinho, o que, de alguma maneira, por ação ou omissão, permite 
a entrada de semelhante quantidade de cigarros sem impostos. Dis-
ponível em: http://www.fncp.org.br/manual-de-combate-ao-cigarro/
manualcigarroilegal_final.pdf

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, 
para que as autoridades paraguaias atuem efetiva-
mente controlando essa produção e sua distribui-
ção dentro do território.  Entre os inconvenientes 
para essa solução, pode se mencionar a dificuldade 
do Brasil de estabelecer um diálogo sobre o pro-
blema devido à existência de outros contenciosos 
com o Paraguai e, mais importante, o poder político 
da indústria de cigarros no país vizinho.

A existência de instrumentos de regulação e 
controle das quantidades de cigarro produzidas no 
Paraguai - a cabeça de toda a rede ilegal de cigar-
ros no Brasil - mostra a diferença entre a oferta de 
cigarro e a de drogas ilícitas ou das armas, produ-
tos que entram no país ilegalmente e contam com 
uma rede ilegal de distribuição. Nestes dois últimos 
casos, a oferta do produto é completamente ilegal, 

http://www.fncp.org.br/manual-de-combate-ao-cigarro/manualcigarroilegal_final.pdf
http://www.fncp.org.br/manual-de-combate-ao-cigarro/manualcigarroilegal_final.pdf
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não é facilmente identificável pelo Paraguai e, no 
caso das armas, está pulverizada em muitos atores. 
Os dois países têm grandes dificuldades para con-
trolar a oferta ilegal de armas ou de drogas, ainda 
que nos últimos anos tenha se intensificado a coo-
peração de ambos nesses temas.

O controle da oferta de cigarro no Paraguai não 
deveria apresentar os mesmos problemas que o das 
drogas ou o das armas do ponto de vista da sua fac-
tibilidade técnica. Os principais fornecedores de 
cigarro para o mercado brasileiro são três grandes 
empresas paraguaias legalmente estabelecidas e 
reconhecidas no país vizinho: Tabacalera del Este 
(TABESA) S.A., Tabacalera Hernandarias e URIOM.

Apesar de inúmeras empresas autorizadas a 
produzir cigarros no Paraguai, a oferta dirigida 

ao consumidor brasileiro não está disseminada 
em múltiplas empresas, ilegais ou legais peque-
nas, de difícil controle. Estudo recente realizado 
em cinco capitais brasileiras mostra que mais de 
99% dos cigarros ilegais descartados nas ruas ou 
citados em entrevistas em domicílios são para-
guaios (Szklo e outros, 2020, e Drope e outros, 
2021). O grosso dessa oferta está concentrada em 
quatro marcas legais no país vizinho e produzi-
dos pelas três empresas mencionadas: Eight e San 
Marino (TABESA S.A.); Fox (Hernandarias SA) 
e G Gift (URIOM).

Estes dois aspectos parciais do funcionamento 
que a indústria enfatiza e não enfatiza, respectiva-
mente, criam a percepção de uma rede de distribui-
ção e oferta incontroláveis.
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3.2.3. 

Custos de produção de 
cigarro no Paraguai vis-à-
vis o preço ao consumidor 
no Brasil e o esquecimento 
da experiência de 
1999-2006.

Os custos de produção no Paraguai

O custo de produção no Paraguai frente ao cigarro 
com imposto no Brasil é muito baixo e, portanto, 
tanto a produção como a distribuição ilegal ope-
ram com margens muito altas, podendo se manter 
o negócio ilegal ainda com tributos baixos ou par-
cialmente reduzidos no Brasil, ou com o Real des-
valorizado diante da moeda paraguaia, o guarani, o 
que encarece o cigarro paraguaio relativamente ao 
cigarro brasileiro. Ou, ainda, com perdas financei-
ras dos distribuidores ocasionadas por um número 
de apreensões altas.

Como dito, a ideia da redução de impostos como 
solução ao problema é parte da campanha da indús-
tria de tabaco12. Em 2019 e respondendo a essa per-
cepção da causa do problema, um grupo de trabalho 
foi instalado no Ministério de Justiça e Segurança 
Pública para estudar a possibilidade de reduzir o 
preço do cigarro barato, eliminando o atual preço 
mínimo e criando um segmento com menos impos-
tos, para, assim, combater o mercado ilegal13.

12  ACT Promoção da Saúde, A oferta de cigarros provenientes do Para-
guai: 28 anos de comércio Ilícito no Brasil, 2018, disponível em: https://
www.actbr.org.br/uploads/arquivos/fact_cigarros_paraguai.pdf

13  O Grupo de trabalho foi criado no âmbito do Ministério de Jus-
tiça e Segurança Pública com o objetivo de “avaliar a conveniência 

Existem fontes internacionais de comparação de 
tributos e preços de cigarro e uma delas é o Relatório 
da Epidemia de Tabaco, da OMS. A Tabela 4 apre-
senta a situação de preço ao consumidor, tributos e 
preço líquido de tributos da marca mais vendida no 
Brasil e em outros países para o ano de 2020. A marca 
mais vendida no Brasil estava próxima ao preço 
mínimo e tem um componente de aproximadamente 
de 81,5 % de tributos, equivalente a R$ 4,28. 

Também apresenta o impacto de levar o preço do 
cigarro para níveis do preço médio do cigarro contra-
bandeado, na linha do sugerido pela indústria. Esta 
proposta implicaria em reduzir o preço da marca mais 
vendida em 33,3% e o IPI cigarro em 50,7%, ou seja, 
de R$ 2,03 para R$ 1,03. Haveria também reduções 
do ICMS e o PIS-COFINS, o que eliminaria a vanta-
gem de custo do cigarro paraguaio e desincentivaria 
a rede de distribuição ilegal no Brasil.

e oportunidade da redução da tributação de cigarros fabricados no 
Brasil e, assim, diminuir o consumo de cigarros estrangeiros de baixa 
qualidade, o contrabando e os riscos à saúde dele decorrentes”, mas 
explicitando claramente que essa diminuição não deveria aumentar o 
consumo. Os antecedentes intelectuais da ideia estavam na prédica das 
associações que enfatizavam a solução da redução do imposto, como a 
Frente Nacional de Combate à Pirataria e o Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO), assim como nos trabalhos de Margarido, Nicola 
e Shikida (2017). Nas propostas desses autores, sugeria-se a criação de 
um segmento econômico ou barato com preços semelhantes à média 
do mercado ilegal.

https://www.actbr.org.br/uploads/arquivos/fact_cigarros_paraguai.pdf
https://www.actbr.org.br/uploads/arquivos/fact_cigarros_paraguai.pdf


AUMENTO DO IPI-CIGARRO E O MERCADO ILÍCITO DO CIGARRO NO BRASIL

47 ACT PROMOCÃO DA SAÚDE

TABELA 4.  Preço, impostos e preço líquido 
de tributos no Brasil, ano 2020, e proposta 
da indústria de redução de preço-imposto 
e criação de um segmento para concorrer 
com o mercado ilícito, valores em reais

Fontes: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 

2021 e cálculos próprios em base à proposta mais 

difundida da indústria. 

 
Preço ao 
consumidor 
de maço da 
marca mais 
vendida

IPI-Cigarro-AI. 
Específico

IPI-Cigarro-AI. 
Ad Volarem

ICMS PIS-COFINS
Total de 
Tributos

Preço Líquido 
de tributos

Situação 2020 5,25 1.50 0,525 2,03 1,68 0,576 4,28 0,97

Proposta da 
indústria de 
levar o preço 
até os níveis do 
preço médio do 
contrabando

3,5 0,68 0,35 1,03 1,12 0,384 2,53 0,97

Reduções (%) -33,3% -54.7% -33,3% 50,7% -33,3% -33,3% -40,9% -
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A Tabela 5 apresenta o preço ao consumidor 
da marca mais vendida no Brasil e no Paraguai em 
dólares correntes, assim como os preços líquidos de 
tributos em ambos os países para esses anos selecio-
nados. Os dados de preços e impostos são também 
provenientes do mesmo relatório da OMS e estão 
expressos em dólares correntes. A tabela apresenta 

a margem total do contrabando, que está dada pelo 
diferencial entre o preço de venda ao consumidor no 
Brasil e o preço líquido de tributos do Paraguai, que se 
aproxima aos preços de porta de fábrica. A chamada 
margem do contrabando é equivalente ao diferencial 
de preços entre o Brasil e o custo de fábrica no Para-
guai sobre o preço líquido de impostos no Paraguai.

TABELA 5. Paraguai e Brasil – Preços ao 
consumidor das marcas mais vendidas, 
preços líquidos de tributos e relações entre 
os preços dos dois países, 2008-2020 anos 
selecionados – (dólares correntes)

Fontes: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 

2021 – Database e cálculos próprio

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
2020*com a redução de 
preço e de tributos no Brasil 
proposta pela indústria

(1) Brasil: Preço ao consumidor 
da marca mais vendida

1,03 1,84 2,07 2,54 1,91 1,33 1,01 0,67

(2) Brasil: Preço líquido de 
tributos 

0,44 0,74 0,76 0,89 0,612 0,226 0,19 0,19

(3) Paraguai: Preço ao 
consumidor da marca mais 

vendida
0,20 0,27 0,34 0,54 0,36 0,35 0,31 0,31

(4) Paraguai: Preço líquido de 
tributos

0,17 0,23 0,29 0,45 0,30 0,29 0,25 0,25

(5) = (1) – (4) Preço ao 
consumidor no Brasil – Preço 

líquido de tributos no Paraguai
0,86 1,61 1,78 2,09 1,61 1,04 0,76 0,42

(6) = (5) / (4) Margem do 
contrabando

406% 600% 514% 364% 437% 357% 299% 168%
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Várias observações a partir da tabela 5 explicam a 
dinâmica do mercado ilegal.

1. A margem do contrabando entre o Brasil e o 
Paraguai foi sempre muito alta e atingiu seu 
pico em 2010, antes da reforma tributária de 
2011, pois os custos paraguaios estavam em 
um patamar baixo e o real estava se valori-
zando em relação ao dólar.

2. Depois da reforma, em 2014, o preço em dólar da 
marca mais vendida atingiu um pico, mas isso 
não necessariamente significou um máximo 
da margem do contrabando. O preço líquido de 
imposto no Paraguai tinha subido em dólares. 
Aumento de impostos não significa automati-
camente aumento da margem financeira.

3. O congelamento da política tributária e a des-
valorização do real em relação ao dólar reduziu 
os preços em dólares e as margens do contra-
bando sistematicamente, mas este continuou 
sendo um bom negócio, mesmo sem utilizar 
todo o intervalo da margem, porque os produ-
tos paraguaios são comercializados abaixo do 
preço da marca mais vendida no mercado legal.

4. Em 2020, a manutenção da política tributária 

mais as desvalorizações do dólar produziram o 
menor preço em dólar da marca mais vendida no 
Brasil de toda a série; porém, os custos em dóla-
res no Paraguai continuaram a cair e, portanto, a 
rentabilidade da operação manteve-se  alta.

5. A última coluna da tabela 5 apresenta a redu-
ção tributária para os níveis do preço do mer-
cado ilegal proposto na tabela 4. A margem 
ainda é de 168% sobre os custos de produção. 
Provavelmente, os contrabandistas passariam 
a praticar preços menores, mas a rentabilidade 
continuará alta. O que vão fazer os contra-
bandistas frente à essa política? Esperar uma 
valorização do real em relação ao dólar para 
praticar preços maiores em dólares ou uma 
redução de custos em dólares no Paraguai. Mas 
não necessariamente vão sair do mercado, por-
que ainda têm rentabilidade e uma rede mon-
tada na espera de que flutuações da paridade 
bilateral melhorem a rentabilidade.

O “esquecimento” da primeira tentativa de 
combater o contrabando com redução de 
tributos em termos reais.

As condições de custo da produção paraguaia 
e da rede ilegal permitem ao comércio ilegal 
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sobreviver às mudanças dos preços em dólares 
negativos para o negócio (no Brasil ou no Para-
guai) e à recuperação da renda dos fumantes no 
Brasil em relação aos preços dos cigarros legais. O 
gráfico 9 permite observar que, entre 1998 e 2006, 
o preço médio em dólares dos cigarros legais no 
Brasil ficou muito baixo dos anos 90 e que a relação 

preço médio-renda per 
capita caiu em relação 
aos valores observados 
para a mesma época. 
Em outras palavras, o 
Brasil decidiu reduzir 
os “incentivos financei-
ros” tanto da demanda 
quanto da oferta do 
mercado ilegal.

Essa redução foi 
resultado da tentativa 
do Brasil de, a partir de 
1999, fazer uma política 
tributária para comba-

ter o mercado ilegal via concorrência de preços, com 
a criação de um sistema de múltiplas taxas especí-
ficas, com alíquotas menores para cigarro barato e 
ajuste de forma espaçada e abaixo da inflação (Igle-
sias, 2016). Essa redução de tributos em termos reais 
foi talvez a reação mais visível do Estado brasileiro, 

ainda que não a única, frente ao problema criado 
pelo “exportabando” dos anos 90.

Essa política tributária, entre 1999 e 2006, teve 
um objetivo semelhante ao que hoje é proposto 
pela indústria de tabaco, com o combate do que é 
ilegal via preços. Entre 1998 e 2002, o preço médio 
do cigarro em dólar no Brasil caiu 53%, e só recupe-
rou o nível em dólares da década de 90 em 2007.  Ao 
mesmo tempo, os preços dos cigarros legais cresce-
ram menos que o PIB per capita e se tornaram mais 
acessíveis para os fumantes, criando incentivos 
para voltarem ao mercado legal. 

Iglesias (2016) mostra alguns problemas de 
implementação dessa política, como o ajuste insu-
ficiente dos preços praticados pela indústria à polí-
tica tributária ou a redução dos custos da folha de 
tabaco, buscando, pelo contrário, recuperar suas 
margens de lucratividade no mercado legal. Ape-
sar da diminuição dos “incentivos financeiros” no 
Brasil, a entrada ilegal a partir do Paraguai não 
acabou, porque a indústria paraguaia e a rede mon-
tada foram capazes de trabalhar nas novas condi-
ções de menor rentabilidade e manter a oferta de 
cigarros baratos em reais. 

Uma maneira de olhar e verificar a reação do 
mercado ilegal é observar a produção paraguaia 
ou a oferta total na época. O Gráfico 10 mostra a 
evolução da oferta de cigarros em potencial do 

Apesar da diminuição dos “incentivos 
financeiros” no Brasil, a entrada 
ilegal a partir do Paraguai não acabou, 
porque a indústria paraguaia e a rede 
montada foram capazes de trabalhar 
nas novas condições de menor 
rentabilidade e manter a oferta de 
cigarros baratos em reais. 
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Paraguai, conformada pela importação, produção e 
exportação de cigarros, além da linha representa-
tiva da produção doméstica e da exportação. A pro-
dução foi estimada com a metodologia de Iglesias e 
outros (2018)14, e as importações e exportações são 
dados da COMTRADE da UNCTAD, base de dados 
internacional sobre comércio das Nações Unidas.

Entre 1989 e 1998, particularmente depois de 
1993, quando a demanda brasileira por cigarros 
baratos já estava criada, se observa o “exporta-
bando”, ou seja, o crescimento das importações 
registradas no Paraguai provenientes do Brasil 
e de outras origens, fenômeno discutido acima. 
Naquela época, a produção doméstica estava cres-
cendo, mas ainda era uma parte pequena da oferta 
total. Depois de 1998 e do imposto para a expor-
tação no Brasil, houve quedas das importações 
e da oferta total de cigarros (produção local mais 

14  Como discutido em Iglesias e outros (2018), há diferentes estimati-
vas da produção de cigarros no Paraguai. Recentemente, Masi e outros 
(2021) atualizaram e melhoraram os dados identificados por Iglesias e 
outros (2018). 

importações) até 2003, ao tempo que se produzia 
uma mudança da composição dessa oferta, com 
crescimento da produção local até 2004, quando 
retornam aos valores de 1998. Comparando o grá-
fico 9 e 10, observa-se que mesmo com preços em 
dólares baixos entre 2004 e 2007, a oferta total 
paraguaia manteve-se em um patamar elevado e 
superior à década de 90. O gráfico nos dá uma pista 
para entender que a política brasileira de tributos 
e preços em dólares baixos não foi efetiva para 
desestimular a oferta paraguaia de cigarros.

Esta experiência entre 1999 e 2006, de impos-
tos e preços baixos em dólares, levanta um ponto 
importante para a consideração das propostas 
possíveis para eliminar o mercado ilegal no Bra-
sil. Parece claro que não olhar para as condições 
de surgimento, que permitiram o funcionamento 
e a consolidação da indústria paraguaia, nem aos 
seus custos, pode levar a pensar soluções de redu-
ção parcial do diferencial de preços, mas estas pro-
postas não têm sustento na realidade de operação 
da indústria paraguaia e da rede ilegal operando 
no Brasil.
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Pensar melhor o 
problema e definir 
novas políticas 
públicas necessárias 
para combater ao 
contrabando
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A redução dos impostos e preços em 
reais (e, portanto, em dólares) supos-
tamente poderia diminuir o ritmo de 
crescimento ou até estabilizar tempo-
rariamente a produção paraguaia e sua 

distribuição ilegal no Paraguai e no Brasil, mas pa-
rece não poder acabar com essa produção e sua dis-
tribuição. Assim foi entre os anos de 1999 e 2003, 
quando a oferta total no Paraguai caiu em relação 
aos últimos anos da década de 90, mas depois vol-
tou aos mesmos patamares, em 2004. 

Claro que preços menores em dólares podem 
reduzir parcialmente a margem do contrabando, mas 
ela é relativamente alta e não depende somente da 
política tributária brasileira e dos seus efeitos nos 
preços, mas também da política macroeconômica de 
ambos os países (monetária e cambial). Portanto, a 
redução nominal e real de impostos do cigarro não 
parece uma política factível para eliminar o comér-

cio ilícito de cigarros 
entre Brasil e Paraguai 
no médio prazo. 

A produção no Para-
guai vai continuar, 
porque a rede ilícita no 
Brasil vai continuar. 
E a rede vai continuar 
porque parece operar 

com diferentes níveis de rentabilidade, que, prova-
velmente, deverá continuar alta mesmo após uma 
redução parcial de impostos brasileiros.

A limitada opção de política pública sobre este 
tema oferecida pela indústria de tabaco e seus 
associados ocupa a cena da discussão pública no 
Brasil e dificulta ou posterga a identificação e dis-
cussão de caminhos alternativos para superar este 
problema. O status quo atual de alíquotas e preços 
ao consumidor declinantes em termos reais tam-
bém não resolve a questão.

Com a recuperação da renda média da popula-
ção e das vendas legais, a política atual, de “ver e 
esperar”, leva à perda de possíveis receitas. Qual-
quer uma das estratégias, a da indústria e a do 
status quo, não resolve o problema e só agravará 
a situação do tabagismo e da sua carga de doenças 
e mortalidade no Brasil, aumentando muito prova-
velmente a prevalência de fumantes no país.

A hipótese deste relatório é a de que o diagnós-
tico e a estratégia de comunicação da indústria de 
tabaco dificultam identificar a solução e os ins-
trumentos para construir uma estratégia de saída 
para o problema do contrabando. As autoridades 
brasileiras não mais deveriam reproduzir este 
tipo de argumento, mas buscar soluções efetivas 
e abrangentes para o enfrentamento do mercado 
ilegal de tabaco.  

A redução nominal e real de 
impostos do cigarro não parece 
uma política factível para eliminar 
o comércio ilícito de cigarros entre 
Brasil e Paraguai no médio prazo
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O primeiro ponto deste diagnóstico e a estraté-
gia de comunicação da indústria é de que não há 
estímulo à discussão sobre como se originou o pro-
blema e qual a natureza da produção com que o Bra-
sil está lidando. O mercado ilícito não foi resultado 
de aumento de tributos, mas produto de estratégias 
de empresas do cigarro do Brasil e de outros países 

que envolveram o Paraguai. 
O mais importante é que 
essas estratégias criaram 
uma indústria com resi-
liência econômica e poder 
político no país vizinho, 
que abastece um mercado 
muito especial, onde o que 
importa é o preço baixo. 

O segundo elemento 
da estratégia de comuni-
cação da indústria é indu-
zir a pensar que a rede é 
composta de indivíduos 
sem investimentos, tan-

gíveis e intangíveis, no negócio ilegal. Portanto, a 
redução de incentivos financeiros, como proposto, 
pode estimular a diminuição das decisões ilegais e 
mudanças automáticas para outras atividades. 

Mas, em realidade, a rede é composta de nódu-
los que fizeram investimentos e que parecem ter 

alta rentabilidade nas atividades ilícitas com 
cigarro. Quedas da rentabilidade pela política tri-
butária e cambial geram uma atitude de “ver e 
esperar”, mas não se abandona essa atividade por 
redução temporária da rentabilidade, já que existe 
a expectativa de que voltará a subir. 

O terceiro elemento é não aprofundar a aná-
lise do diferencial de custos e ignorar a estratégia 
anterior do Estado brasileiro, quando foi imple-
mentada redução real de alíquotas do IPI-Cigarro 
entre 1999 e 2006. Houve uma acomodação da 
oferta de cigarros depositados no Paraguai, mas, 
antes de terminar esse período, a oferta no país 
vizinho voltou a crescer. Como se falou no início 
desta seção, não há como combater o contrabando 
com redução de impostos ou de incentivos finan-
ceiros, além do que esta medida constituiria um 
retrocesso na bem-sucedida política de controle do 
tabaco no país.

Premissas para pensar melhor o problema

Quais são as premissas que o estado brasileiro tem 
que adotar para iniciar a melhora do diagnóstico? 

Primeiro, olhar para a cabeça da rede. Fábricas 
legais instaladas no país vizinho estão alimentando 
a rede ilegal, país com o qual o Brasil tem boas rela-
ções diplomáticas e forma parte do mesmo acordo 

Não há como combater o 
contrabando com redução 
de impostos ou de incentivos 
financeiros, além do que 
esta medida constituiria um 
retrocesso na bem-sucedida 
política de controle do 
tabaco no país
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comercial – o Mercosul. Seria altamente recomendável 
dar início a um processo de diálogo com o Paraguai.

Segundo, é necessário buscar uma saída efe-
tiva para esta situação, porque o negócio ilegal 
gera custos econômicos e de saúde para o Brasil, 
além dos custos de segurança pública e os asso-
ciados à violência. O comércio ilegal de cigarros 
aumenta a intensidade do consumo e facilita a 
iniciação de jovens no tabagismo, por causa dos 
preços baixos, que elevam a acessibilidade. Man-
tém-se, então, um estoque adicional de fumantes, 
o que é uma porta de entrada para a dependência. 
Finalmente, não existe nenhuma transferência em 
conceito de impostos desses fumantes ao Estado 
brasileiro, que deverá cuidar deles no futuro. 

Terceiro, o Estado brasileiro deve ter como 
objetivo, além de acabar com o problema, utilizar 
os instrumentos nacionais e internacionais que 
regulam a indústria tabaqueira, ou seja, a Conven-
ção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS e o 
Protocolo para Eliminar o Comércio Ilegal de Pro-
dutos de Tabaco, ambos ratificados pelo Brasil.

Pode haver diferentes definições do que consiste 
em acabar com o problema, e isso deve ser discutido 
de forma transparente no país. Mas, o que parece 
razoável, é que a ilegalidade atual que afeta o Bra-
sil e começa em um país vizinho requer intervenção 
institucional e diplomática. Isso porque não parece 

possível que os “desincentivos econômicos” propos-
tos pela indústria de tabaco brasileira sejam sufi-
cientes para eliminar o problema, mas criam muitos 
outros, e nem há recursos fiscais para trabalhar 
somente com critérios de segurança pública.

Os componentes da saída para acabar com  
o comércio ilícito proveniente do Paraguai

Este relatório propõe que:

 ◌ A produção de cigarros no Paraguai seja con-
trolada pelas melhores práticas e mecanismos 
de controle e rastreamento existentes em nível 
global, estabelecidas pelo protocolo da OMS, e 
que o Brasil e um número elevados de países já 
aplica na sua própria produção.

 ◌ A distribuição ilegal na cabeça da rede seja 
desativada, quebrando, assim, o primeiro elo 
da ilegalidade, que é a venda das fábricas para-
guaias aos distribuidores informais no Paraguai 
ou no chamado “negócio de fronteira”.

 ◌ A distribuição de cigarros paraguaios dentro do 
Brasil seja formalizada por um processo ativo de 
negociação comercial e diplomática, que requer 
a implementação simultânea dos dois pontos 
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mencionados anteriormente. Isso implica na 
formalização da exportação paraguaia ao Bra-
sil, pagando os devidos impostos e cumprindo 
as regulações locais.  

A necessidade dos três 
componentes na saída proposta

É um toque de realidade reconhecer que buscar os 
componentes de saída assinalados acima, na situação 
atual do diálogo bilateral sobre este problema, parece 
um salto gigantesco. Mas, para avançar, é preciso reco-
nhecer os dilemas que o Brasil e o Paraguai têm:

 ◌ O Paraguai, pelo domínio político da indústria 
de cigarro local, não poderia aceitar o neces-
sário controle da produção e da distribuição 
doméstica sem ter uma via de escoamento for-
mal da produção potencial existente. Não pode 
haver negociação nem diálogo das necessida-
des do Brasil sem uma proposta para o escoa-
mento formal da produção potencial paraguaia. 
Ou seja, que resposta tem o Brasil para a produ-
ção e a distribuição de cigarro controlada? 

 ◌ O Brasil não pode aceitar formalizar a entrada de 
produtos paraguaios sem contar com a garantia do 
controle da produção no Paraguai e a eliminação 

das vendas à rede ilegal. Mas, para oferecer a 
entrada legal dos produtos paraguaios, o Brasil tem 
que lidar com uma dificuldade doméstica: as duas 
principais empresas do mercado de cigarro podem 
se sentir ameaçadas pela formalização das vendas 
paraguaias, porque os produtores paraguaios se 
transformariam de competidores ilegais em legais. 
Mas, no status quo, o competidor já existe no mer-
cado e se trata simplesmente de formalizar esta 
situação, na qual os produtores paraguaios deve-
riam vender mais caro porque passariam a pagar 
impostos e respeitariam o preço mínimo.

Outros condicionantes 
para alcançar a saída

 ◌ A oferta anual excedente de cigarros no país vizi-
nho continua sendo um fenômeno significativo 
para a economia do Paraguai, pois pagam-se tri-
butos sobre a mesma ao Tesouro. Estudo recente 
de Masi e outros (2021) mostra que a produção 
excedente média acima do consumo doméstico 
no período 2018-2019 foi de 50 bilhões de cigarros 
por ano. Um dos principais produtores de cigar-
ros, a TABESA S.A., é também um dos principais 
contribuintes paraguaios. Neste contexto, o país 
não tem incentivos econômicos para pressionar 
pela formalização dessas exportações ao Brasil, 
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porque o principal ganho fiscal ficaria aqui, e o 
Paraguai perderia arrecadação tributária atual, 
resultado dos tributos nas vendas domésticas a 
distribuidores informais.

 ◌ A capacidade administra-
tiva das autoridades tributárias 
e aduaneiras paraguaias de con-
trolar essa produção e transfor-
má-la em exportação legal foi e 
continua sendo baixa. O Brasil 
teria que promover uma discus-
são bilateral com as autoridades 
paraguaias, buscando coope-
ração para controlar conjunta-
mente esse fluxo, pois existe a 
percepção de que não há possi-
bilidades técnicas de controle 
unilateral por parte do Paraguai. 
O Brasil deveria, então, iniciar 
uma negociação diplomática 
e econômica com impactos na 

administração tributária e aduaneira no Para-
guai e, de alguma maneira, no status quo do tra-
tamento da indústria de tabaco no país vizinho. 

Lidar com esses condicionantes e estar pre-
parado para oferecer a formalização das vendas 

paraguaias no Brasil não são tarefas fáceis.  
A questão a se colocar, frente à dificuldade dessa 
negociação e de alcançar mudanças nos contro-
les domésticos no país vizinho, é se existe outro 
mecanismo para resolver o problema, quando 
sabemos da debilidade dos controles frontei-
riços e das medidas de repressão no território 
no Brasil.

Há possibilidades de buscar formas de coope-
ração entre o Brasil e o Paraguai para atuar sobre 
a cabeça da rede como o propósito de mudar o 
formato da sua distribuição e comercialização, 
seguindo as diretrizes estabelecidas na Conven-
ção Quadro (CQCT, artigo 15 e incisos 15.2, 15.3, 
15.4, e principalmente 15.6). O Brasil deve apoiar, 
mas não precisa esperar que o Paraguai ratifique 
o Protocolo para Eliminação do Mercado Ilícito de 
Tabaco; a implementação das obrigações da CQCT 
e de seu artigo 15 são uma porta de entrada para as 
conversações entre os dois países.

A adoção e implementação do Protocolo no Bra-
sil e no Paraguai reforçaria essa possibilidade de 
discussão do problema entre os dois países, porque 
ambos deverão submeter suas políticas nacionais 
às regras internacionais dadas pelo Protocolo. Isso 
pode facilitar ainda mais a mudança das políticas 
domésticas no Paraguai e eliminar a entrada ilegal 
de cigarros no Brasil. 

Há possibilidades de buscar formas 
de cooperação entre o Brasil e o 
Paraguai para atuar sobre a cabeça 
da rede como o propósito de mudar 
o formato da sua distribuição 
e comercialização, seguindo 
as diretrizes estabelecidas 
na Convenção Quadro
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