
UM GRANDE 
DIA PARA UM 
PEQUENINO 
IMPOSTO: 
KIT DE 
FERRAMENTAS 
PARA O DIA DE 
AÇÃO GLOBAL
Bem-vindos ao seu guia passo a passo para a criação de 
um fantástico Dia de Ação Global para o Imposto sobre 
Transação Financeira (ITF) no dia 22 de junho! Este kit 
visa ajudá-lo a coordenar tudo o que você precisa para 
as atividades de seu país – desde como organizar um 
evento para publicidade na mídia até mobilizar pessoas 
on-line.



1. Informações gerais e objetivos  

O Imposto sobre Transação Financeira tem deixado de ser uma ideia radical e passado a ser 

uma proposta realista considerada pelo FMI, pela Comissão Europeia, pelo G-20 e por vários 

governos nacionais. Esta é uma virada extraordinária, em grande parte devido aos esforços de 

campanha de organizações da sociedade civil do mundo todo. 

Ativistas de várias partes do mundo reuniram-se nos últimos 18 meses para aproveitar a 

oportunidade para fazer campanha por um ITF internacional. Agências de desenvolvimento, 

grupos ambientais, sindicatos e grupos de fé uniram-se para reivindicar um sistema financeiro 

mais justo. Da campanha pelo Imposto Robin Hood no Reino Unido com mais de 250.000 

apoiadores até a coalizão em prol do “Imposto contra a Pobreza” na Alemanha, campanhas e 

coalizões nacionais pelo ITF foram organizadas em mais de 12 países. 

O ano de 2011 já está bem avançado, havendo pouco espaço para dar prosseguimento aos 

sucessos alcançados nos últimos 18 meses. Há uma possibilidade real de que antes do G20 

em novembro deste ano, poderemos observar um progresso significativo se mantivermos a 

pressão. Embora um ITF dentro do G-20 seja improvável, a pressão sobre países europeus 

pode ter uma influência significativa sobre a criação de um ITF na Zona do Euro, o que poderia 

ainda angariar bilhões de dólares para o combate à pobreza e à mudança climática. 

O Dia de Ação Global é uma chance de demonstrar a força, amplitude e diversidade da 

campanha por um imposto sobre transação financeira internacional e influenciar importantes 

tomadores de decisões antes da reunião crucial dos Chefes de Estado Europeus nos dias 23-24 

de junho. 

No dia, organizações participantes chamarão a atenção para a campanha em seu próprio país 

e reivindicarão que o Conselho Europeu adote medidas para implementar um ITF através:

a) Da cobertura da imprensa em relação ao ITF, seja organizando um evento para 

publicidade na mídia ou utilizando um dos produtos de mídia disponíveis para a 

coalizão internacional.

b) De lobby perante seu próprio governo e a Delegação da Comissão Europeia 

em seu país

c) Da identificação de um elemento “global” de participação do país com uma 

fotografia para registrar as atividades do Dia de Ação Global

d) Da mobilização popular por meio de ações on-line de modo que pessoas do 

mundo todo possam engajar-se com a questão e demonstrar seu apoio ao ITF.



2. Transmitindo a mensagem  

Os países escolherão atividades diferentes para o Dia de Ação Global dependendo de sua 

capacidade e contexto nacional. Mas para ajudar a agrupar visualmente todos os eventos para 

a mídia, estamos tentando ter como tema a cor verde – isto deixa em aberto a possibilidade de 

se usar todos os acessórios comuns de Robin Hood mas, esperamos, sem muita rigidez! 

Nossa principal linha para o Dia de Ação Global é:

UM GRANDE DIA PARA UM PEQUENINO IMPOSTO

Há também algumas mensagens-chave abaixo que podem ser utilizadas por 

todos como base para enriquecer as divulgações da mídia nacional e mostrar que 

estamos unidos em um propósito:

•  No mundo todo, em XX países, ativistas estão reivindicando um Imposto sobre 

Transação Financeira /Imposto Robin Hood para angariar bilhões para superar a 

pobreza e a mudança climática. 

•   O ITF é uma ideia cujo momento surgiu: esta é a mensagem clara que as pessoas 

da Europa inteira e do mundo todo estão enviando a líderes da UE que se reunirão 

nesta semana. 

•   O comportamento temerário do setor financeiro ajudou a empurrar milhões de 

pessoas para a pobreza e prejudicou nossos compromissos para combater a 

mudança climática. Este é o momento deles consertarem o estrago que causaram. 

•  A imensa diversidade de eventos acontecendo em X continentes mostra que a 

campanha por um ITF é realmente global. 



3. Trabalhando com a mídia  

Um dos principais objetivos do Dia de Ação Global é registrar imagens emocionantes da 

campanha pelo ITF no mundo inteiro. O plano é criar eventos para publicidade na mídia que 

sejam inspiradores e envolventes para trazer a questão do ITF à tona e obter a atenção do 

público e da mídia. Para facilitar um pouco a vida de vocês – criamos um checklist sobre 

eventos para publicidade na mídia e uma série de ideias sobre estes eventos. 

Como organizar um evento para publicidade na mídia

Se você optar por um evento publicitário como principal ação relativa à mídia, aqui está um 

rápido checklist para lhe ajudar a preparar o que fazer:

1. ENCONTRE UMA IMAGEM QUE SE ADEQUE À SUA NARRATIVA: É importante que a figura 

que você criar conte uma história de maneira clara e original. Não tente comprimir várias 

mensagens diferentes ou analogias em uma imagem – demos algumas sugestões no verso da 

página para estimular algumas ideias e oferecer orientação sobre temas e imagens. 

2. TESTE A IDEIA JUNTO AO SEU PÚBLICO: É realmente importante que sua ideia tenha 

repercussão junto ao seu público-alvo para evitar a perda de seu valioso tempo e de recursos. Se 

você quiser colocar a foto em um jornal de âmbito nacional, não há mal nenhum em perguntar 

ao editor de fotografias se eles teriam interesse em publicá-la. 

3. LOGÍSTICA: Reúna um adequado plano de projeto e cronograma – eventos para publicidade 

na mídia geralmente envolvem muitos elementos e precisam ser preparados com exatidão. 

Pense sobre os materiais para os eventos de publicidade na mídia de que você precisará, 

o número de pessoas envolvidas, quem registrará as imagens, para onde você enviará os 

comunicados à imprensa e o que você dirá à mídia se eles o contactarem. 

4. LOCAL E PERMISSÕES: Em várias cidades do mundo inteiro, você precisa obter permissão 

da polícia e de autoridades locais /prefeituras para filmar ou protestar em lugares públicos. 

Verifique se o local que você escolheu (de preferência uma praça pública movimentada ou 

do lado de fora de um prédio de departamento do governo) é adequado para a narrativa da 

campanha para publicidade na mídia e disponível para ser utilizado naquele dia. 

5. SAÚDE E SEGURANÇA: Lembre-se de fazer um checklist de saúde e segurança, particularmente 

se seu evento para publicidade na mídia ocorrer em um local público movimentado. Sua 

organização possui seguro de responsabilidade civil? 

6. APOIADORES: Dê aos apoiadores uma indicação de que algo acontecerá no dia, onde 

será e em qual horário. Divulgue amplamente o evento para publicidade na mídia antes e 

principalmente depois do evento. 

7. ACESSÓRIOS: Normalmente você precisará confeccionar acessórios para fazer com que 

seu evento para divulgação na mídia pareça visualmente forte. Nós anexamos alguns modelos 

neste kit.

8. CONTRATE UM BOM FOTÓGRAFO E CHAME ALGUÉM PARA FILMAR O EVENTO: Se você 

puder pagar, contrate um fotógrafo freelance de imprensa. Eles normalmente têm contatos na 

mídia e sabem como colocar as fotos em novas redes depois.

9. ASSESSORIA DE IMPRENSA: Envie isto pelos menos 3 dias antes do evento publicitário para 

a seção de notícias e de fotos. Uma orientação de modelo está inclusa.

10. INFORMAÇÕES: Não se esqueça de fornecer as informações a todos os funcionários e 

voluntários com antecedência, de modo que eles saibam o que fazer, aonde ir e o que dizer.



3. Trabalhando com a mídia continuou  

Ideias sobre eventos para publicidade na imprensa

Ainda precisa de alguma inspiração? Aqui estão algumas ideias que podem funcionar em seu 

país. Lembre-se de que embora não haja um evento publicitário prescritivo para o Dia de Ação 

Global, gostaríamos que você incorporasse a cor verde e o uso de flechas e máscaras para 

garantir que haja uma semelhança entre os visuais de todas as ações.  

PROJETE SUA IMAGEM A coalizão do Imposto Robin Hood do Reino Unido utilizará um grande 

projetor para registrar uma imagem em frente ao local de um Banquete dos Banqueiros no dia 

15.  Isto apenas dará certo se o seu país não tiver muitas horas de luz do dia no momento. As 

projeções podem ser caras, mas muito efetivas. A imagem utilizada pela coalizão do Reino 

Unido está disponível para uso de outras pessoas

LOUCURA MASCARADA  A máscara verde é um símbolo que tem sido usado internacionalmente, 

tendo origem na coalizão do Imposto Robin Hood, mas transferido a diferentes países para a 

campanha do ITF. A máscara enquanto imagem pode ser usada de diversas maneiras: presa em 

um prédio como um banner; colocada em cima de uma estátua/objeto famoso em uma cidade 

capital; iluminada através de um holofote (quase no estilo Batman) em um prédio do governo 

ATIRANDO A FLECHA Robin Hood era famoso por entregar sua correspondência usando um 

arco e flecha.  Se você estiver usando uma das cartas para sua cobertura de imprensa, tire uma 

foto da carta impressa sendo entregue através de uma flecha ao seu destinatário pretendido. 

PRÁTICA DE ALVO Crie um grande alvo para arco e flecha com todos os países europeus 

nele.  Faça alguns lançamentos ao alvo com seu arco e flechas (com o sinal do ITF preso no 

final da flecha) tentando destacar o papel dos líderes europeus na implementação de um ITF 

internacional. 

GRAFITE VERDE Em muitas cidades, existem empresas que oferecem grafite verde (que 

envolve passar spray de água com alta pressão em ruas ou prédios sujos.)  Identifique um 

prédio simbólico (sujo) e obtenha permissão para limpar uma flecha/máscara/mensagem nele. 



3. Trabalhando com a mídia continuou  

Outros produtos de mídia
A realização de eventos para publicidade na mídia não funciona em todos os países e, assim, a 

coalizão internacional tem dedicado tempo para criar alguns produtos de mídia atraentes que 

podem ser utilizados como uma alternativa para um evento publicitário (ou em conjunto com ele). 

CARTA DE 1000 ECONOMISTAS  

Em abril de 2011, mil economistas de 53 países escreveram para ministros de finanças do G20 e 

para Bill Gates, clamando para que eles introduzissem um ITF para combater a pobreza global 

e a mudança climática e ajudar as pessoas atingidas pela crise econômica. A carta obteve uma 

grande cobertura da mídia em vários países. Ela pode ser usada em outros mercados de mídia 

nacional enfatizando os economistas de seu país. Para mais informações, por favor contate 

Adam Musgrave AMusgrave@oxfam.org.uk 

DECLARAÇÃO PARLAMENTAR GLOBAL 

Em preparação para o Dia de Ação Global, uma declaração do ITF está sendo circulada entre 

parlamentares em todos os cantos do mundo. Nosso objetivo é que 1000 parlamentares assinem 

a declaração até o dia 22 de junho, demonstrando apoio de todas as partes do globo e de todo 

espectro político. O nome dos signatários será transferido para o site www.robinhoodtax.org 

para download antes do dia 22 de junho. Para mais informações, por favor entre em contato 

com David Hillman DHillman@stampoutpoverty.org

CARTA DE DEFENSORES DO SETOR FINANCEIRO 

O Dia de Ação Global mostrará que há apoio popular para um ITF, mas é importante que ele 

mostre também que a ideia é realista e sustentável.  Para tanto, estamos organizando uma 

carta de Defensores do Setor Financeiro. Ela pretende que um grupo de pessoas de grande 

destaque da própria indústria financeira diga “trabalhamos na indústria, compreendemos 

como ela funciona e afirmamos que um ITF é possível”.



4. Carta de lobby   

Uma maneira alternativa de fazer pressão em seu país é através de uma carta conjunta 

de organizações da sociedade civil nacional para seu Chefe de Estado ou Ministro das 

Finanças.  Idealmente, ativistas nacionais devem buscar uma oportunidade junto a um 

representante de governo e registrar uma foto da apresentação da carta. Um modelo 

de carta encontra-se a seguir. 

Prezado/a [Chefe de Estado /Ministro/a de Finanças],

Reivindicação de [SEU PAÍS] para um Imposto sobre Transação Financeira liderado 

pela Europa para o desenvolvimento e mudança climática 

Antes da reunião do Conselho Europeu em Bruxelas no final deste mês, estamos nos 

reunindo com milhares de apoiadores da campanha do mundo inteiro para demandar 

que a Europa assuma uma liderança decisiva para implementar um Imposto sobre 

Transação Financeira (ITF). Em nome das organizações listadas abaixo, reivindicamos 

que o governo de [SEU PAÍS] envie uma mensagem clara a líderes europeus de que 

eles deveriam implementar um ITF para angariar uma renda significativa para ajudar a 

superar a pobreza e os efeitos da mudança climática.  

Fazemos parte de uma aliança global de ONGs de desenvolvimento, saúde, meio 

ambiente e sindicatos que representam mais de 200 milhões de pessoas no mundo 

todo. Acreditamos que os impostos sobre transação financeira são uma maneira prática 

de gerar renda necessária para financiar ou proteger bens públicos como educação, 

saúde e meio ambiente e desincentivar o tipo de especulação financeira de curto prazo 

que possui pouco valor social mas que impõe altos riscos à economia. 

Entre os apoiadores de um imposto sobre transação financeira estão o Primeiro 

Ministro Meles da Etiópia e o ex-Presidente brasileiro Lula. Mais de 1000 economistas 

escreveram recentemente para o G20 para declarar seu apoio ao ITF, juntando-se a 

economistas que já falaram em favor da campanha, tais como Jeffrey Sachs, Joseph 

Stiglitz e o financista George Sorros. No início deste ano, Ministros das Finanças de 

28 países Africanos Francófonos de baixa renda também reivindicaram um ITF para 

financiar o desenvolvimento. 

Alguns países europeus, incluindo os governos da França, Alemanha e Áustria, já 

endossaram um ITF e acreditamos que este é o momento da Europa adotar medidas 

concretas para um acordo sobre o Imposto sobre Transação Financeira em 2011. O apoio 

de outros governos do mundo inteiro é essencial para garantir que países pioneiros 

na Europa mostrem liderança internacional em relação ao ITF e que a renda que seja 

gerada seja gasta em bens públicos globais. 

Eu espero que você transmita seu apoio à criação de um Imposto sobre Transação 

Financeira a líderes europeus antes do seu encontro de Chefes de Estado no dia 23 de 

junho. Estou enviando uma cópia desta carta ao Chefe de delegação da CE em [SUA 

CIDADE CAPITAL] para demonstrar o apoio da sociedade civil em [SEU PAÍS].

Atenciosamente,

SIGNATÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO

Cc [Nome do Chefe de Delegação da CE, Endereço]



5. Mobilização on-line  

A seguir encontra-se um guia sobre quais ferramentas de comunicação on-line você pode 

utilizar para informar seus apoiadores sobre o Dia de Ação Global, garantindo que eles fiquem 

alertas à cobertura da mídia e sejam influenciados por histórias internacionais de ações de 

campanhas bem-sucedidas no mundo todo. 

ANIMAÇÃO 

Para ajudar a tornar suas comunicações on-line atraentes e interativas, teremos uma breve 

animação disponível para explicar o que a campanha pelo ITF está reivindicando. A animação 

não usará palavras, de modo que ela pode ser usada em qualquer país sem que a questão 

do idioma seja um problema. Para mais informações sobre a animação – por favor contate 

Kevin@350.org 

MÍDIA SOCIAL 

O Dia de Ação Global é uma grande oportunidade para utilizar o apoio massivo e global que 

esta campanha possui.  A mídia social é também cada vez mais uma maneira excelente de fazer 

os jornalistas prestarem atenção à causa. Vamos fazer o mundo inteiro conversar!.  

Um guia abrangente sobre mídia social utilizando o twitter, facebook, flickr e youtube encontra-

se disponível mediante solicitação. 

AÇÃO INDIVIDUAL 

Parte do objetivo do Dia de Ação Global é aumentar e demonstrar o apoio de base para o ITF 

permitindo que as pessoas participem. Estas ações serão coordenadas por organizações de 

e-campanhas globais: 

•  Avaaz está planejando organizar uma e-petição global, reivindicando que Chefes 

de Estado Europeus assumam a liderança em relação ao ITF antes do G20. 

•  A 350.org também está organizando uma ação um pouco mais interativa que 

envolverá pessoas transferindo fotos delas mesmas participando do Dia de Ação 

Global. Para mais informações sobre esta ação, por favor contate Kelly@350.org. 

•  Continuaremos a pressionar a petição do G20, que foi lançada no último Dia de 

Ação em fevereiro no endereço www.makefinancework.org  Você pode inserir o 

widget da petição em seu website, segundo a orientação disponível aqui: bit.ly/

fttpetition   

 



6. O próprio Dia  

  Estamos muito animados pela participação de todos os países e queremos registrar seu 

envolvimento da forma mais fácil possível. No mínimo, adoraríamos ver uma foto de sua 

atividade com uma indicação do país em que ela ocorreu. 

A foto pode ser submetida a nós através do e-mail fttjune@posterous.com, que 

automaticamente transferirá a imagem para o nosso flickr slideshow. Também seria ótimo se 

você pudesse adicionar as seguintes informações: 

NOME/ORGANIZAÇÃO:

LOCAL: 

LEGENDA: quem estava envolvido quando isto aconteceu – o que 

aconteceu, quem era o alvo – impacto que isto teve

Suas fotos são cruciais para a campanha do ITF pois o conjunto de imagens será adicionado 

a um conjunto de atividades que ocorrerão no Dia de Ação Global e será compilado em um 

pacote para lobby para campanhas futuras. 

Você pode inserir um slideshow de foto em seus próprios sites utilizando o seguinte 

endereço:

http://www.flickr.com/photos/63795861@N03/

7. Modelos  

BIGDAYFORATINYTAX GLOBALDAYOFACTION

GLOBALDAYOFACTION
for a Financial Transaction Tax

GLOBALDAYOFACTION
for a Robin Hood Tax

BIG DAY FOR A TINY TAX



 Coordenação: Guppi Bola Gbola@oxfam.org.uk

  Apoio de coordenação: Pete Bell PBell@oxfam.org.uk

  Chefe de Políticas: David Hillman DHillman@stampoutpovery.org  

apoiado por Nicolas Mombrial Nicolas.mombrial@oxfaminternational.org

  Coordenador on-line: Daniel Pentzlin Daniel.pentzlin@foeeurope.org

 Chefe de Mídia: Simon Choufot Simon@robinhoodtax.org 

Contactos  


