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Uma taxação de 0,005% sobre as transações cambiais era viável. 
 

 
 
A crise humanitária no chifre da África e as dificuldades de atingir os Objetivos do Milênio são 
citadas na declaração final da cúpula do G-20, realizada em Cannes no início deste mês. 
  
Foi a Coreia do Sul, primeiro país não pertencente ao G-7 a organizar uma Cúpula do G-20, 
em Seul, em novembro de 2010, que tentou colocar o tema no topo da agenda do G-20. O 
país entendeu que a legitimidade do grupo, em particular a participação dos países de renda 
média, estaria ligada à sua capacidade de fazer a ponte com as preocupações dos países não 
membros, entre os quais predominam exatamente os mais pobres. Em seguida, o Grupo de 
Trabalho sobre Desenvolvimento, coordenado pela África do Sul e Coreia do Sul, elaborou uma 
agenda de nove pontos aprovada pela Cúpula, destacando-se a segurança alimentar, o 
fortalecimento da infraestrutura e a mobilização de mecanismos inovadores para financiar a 
cooperação para o desenvolvimento. Neste último ponto, a França, que ocupou a presidência 
do G-20, introduziu o tema da taxação sobre fluxos financeiros na Cúpula de Cannes, que 
acabou referendando os esforços de alguns de seus membros de avançar na implementação da 
ideia, sem porém avançar em uma iniciativa conjunta. 
 
O assunto não é novo para o Brasil. Lembramos que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, 
Jacques Chirac e Ricardo Lagos lançaram, em 2004, com apoio da secretaria-geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a Ação Global contra a Fome e a Pobreza, que era 
considerada pela diplomacia brasileira a projeção na política externa da prioridade do governo 
em torno do Programa Fome Zero. 
  
O tema ganhou novo fôlego em maio de 2009, quando, desta vez por iniciativa do governo 
francês, o Brasil participou de uma força-tarefa de doze países que instalou um grupo de 
peritos para estudar a viabilidade técnica da introdução de uma taxação sobre fluxos 
financeiros para financiar a cooperação para o desenvolvimento. 
  
O governo brasileiro indicou o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Marcio Pochmann, para integrar o grupo, que lançou seu relatório final na ONU, em setembro 
de 2010, concluindo que uma taxação de 0,005% sobre as transações cambiais era viável, 
sem causar impacto significativo sobre a economia real e diminuindo marginalmente o volume 
das transações, estimado em US$ 4 trilhões por dia, em abril de 2010. 
  
A taxação de fluxos financeiros entrou também por outras vias na discussão do G-20, o que 
explica certa confusão em torno do tema. Em primeiro lugar, há a antiga tese do prêmio 
Nobel, James Tobin, que propôs uma taxação sobre fluxos cambiais para diminuir a A ut
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volatilidade financeira e, com isso, defender as margens de manobra das autoridades 
monetárias nacionais. 
  
A respeito desse ponto, o governo brasileiro deixou claro que não vê utilidade na proposta e de 
fato é exatamente essa uma das conclusões do grupo de peritos mencionado. Para que essa 
taxa pudesse vir a ter um impacto significativo sobre os fluxos financeiros, teria de ser tão alta 
que se tornaria inviável. Contra a volatilidade, o Brasil reivindica o direito de gerenciar o 
ingresso dos fluxos com mecanismos nacionais, o que entrou de fato na agenda do G-20 e do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 
Em segundo lugar, muito presente nas discussões na União Europeia, há a taxação sobre o 
setor financeiro, no intuito de responsabilizá-lo pelos danos econômicos e sociais causados 
devido à atuação irresponsável. Uma espécie de aplicação da lógica de fazer o poluidor pagar 
pela limpeza, no caso a diminuição dos déficits públicos, cujo salto após 2008 está ligado aos 
resgates do poder público para salvar os sistemas financeiros. O governo brasileiro alega 
tratar-se de um problema dos países centrais, uma vez que não haveria argumento para 
introduzir uma orientação do G-20, incluindo países onde o setor financeiro tenha ficado à 
margem desse movimento. 
  
Ocorre que a taxação mínima dos fluxos cambiais para a cooperação, coerente com a 
preocupação brasileira de contribuir para um mundo sem fome e sem pobreza extrema, não 
tem nenhuma relação com as duas discussões apresentadas. Nesse caso, não se entende por 
que o governo brasileiro não apoia a proposta e não explicita seu posicionamento. Em 
audiência pública organizada no Senado, na terceira semana de outubro, pelas comissões de 
Meio Ambiente e Política Externa, o tema foi levantado e ficou sem uma resposta. Cabe ainda 
lembrar que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, em 
junho de 2011, por unanimidade, um requerimento para que o Ministério da Fazenda defenda, 
no âmbito de Fóruns Internacionais, a instituição de um Tributo sobre Transações Financeiras 
Globais. 
  
Como o próprio relatório apresentado pelo governo brasileiro em 2004 apontou, há uma lacuna 
crescente entre os compromissos assumidos pelos governos no âmbito da ONU para a 
cooperação internacional e os recursos disponíveis. Isso se agravou com a crise de 2008. E, 
embora seja notório que o combate à fome e à extrema pobreza esteja longe de resumir-se à 
questão financeira, sem que ela seja equacionada não há soluções plausíveis. 
  
É verdade que a política fiscal é parte central da soberania nacional, mas também é legítimo, 
em virtude da alta mobilidade internacional inerente aos fluxos financeiros, considerar uma 
abordagem internacionalmente melhor coordenada para a tributação de serviços financeiros, 
com o intuito de contribuir com o combate à fome e à pobreza extrema, tema que vem 
ganhando destaque na política externa brasileira desde 2003. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 
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