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Solidariedade Econômica Global: imposto sobre operações financeiras 

 

 

 

 Estamos empenhados na implementação de impostos sobre transações financeiras, tais 

como as realizadas com ações, títulos, operações de câmbio e derivativos, a fim de 

angariar substanciais recursos financeiros extras para combater a pobreza e a mudança 

climática, enfrentar os desafios da saúde, proteger serviços públicos e empregos e 

melhorar a estabilidade do sistema financeiro mundial.   

 

 À luz da recente crise econômica causada pelo setor financeiro e os imensos custos 

aos cidadãos dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, é hora do 

setor responsável oferecer uma contribuição bem maior para ajudar a resguardar os 

meios de subsistência e salvar vidas.  

 

 Instamos os governos da Europa, onde alguns países como a França e Alemanha já 

estão assumindo a liderança, e os governos de todas as nações do mundo, a adotarem 

as medidas necessárias para a implementação rápida dos ITFs, observando que a 

criação de uma coalizão de países engajados, ou no âmbito da Zona do Euro ou da UE, 

é urgentemente necessária e inteiramente factíve 

 

 Na Cúpula das Nações Unidas em setembro passado, o Brasil co-assinou uma 

declaração de apoio a esta taxa (2). O Brasil também é co-fundador da UNITAID, 

primeira experiência do mundo em taxas solidárias internacionais. A UNITAID é 

hospedada pela Organização Mundial de Saúde em Genebra e usa os recursos gerados 

pela taxa para a compra de medicamentos para tratar pessoas vivendo com HIV, 

tuberculose e malária (3). 

 
 É fácil para o Brasil apoiar a TTF, já que o Brasil é o país do mundo com a maior 

variedade de taxas sobre as transacções financeiras, de acordo com o FMI (4). O 

Brasil tem a expertise técnica para mostrar à França e à Alemanha como recolher taxas 

sobre transações financeiras atualmente. Quando o Brasil confirmar ao G20 que está 

ingressando na TTF, ele será capaz de manter suas receitas provenientes de TTFs 

existentes para o seu próprio orçamento nacional. Apenas o excedente proveniente da 

ampla TTF internacional irá para a solidariedade internacional. 

O apoio do Brasil aos países do G20 é fundamental para firmar um acordo sobre TTF. 

Apelamos para que o Brasil participe da "coalizão de países pioneiros", para 

transformar a TTF em realidade. 

 


