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Perspectivas para o cenário econômico internacional 

 

Liquidez global traz otimismo para 2021 

 

A CPMF pode mudar de nome, mas continuará sendo uma má ideia 

O trabalho do economista é, por vezes, semelhante ao de um caçador de zumbis. No nosso caso, os 

zumbis são as ideias esdrúxulas: quando imaginamos que conseguirmos derrotá-las, elas ressurgem para 

nos assombrar. 
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Após intensa retração na primeira metade do ano, o 

Produto Interno Bruto das economias centrais 

apresentou forte recuperação no 3º trimestre.  

Na Europa, o PIB cresceu 12,6% ante o 2º 

trimestre do ano, puxado pelos resultados de França 

(+18,7%), Itália (+16,1%), Reino Unido (+15,5%) e 

Alemanha (+8,5%), colocando as economias cada vez 

mais próximas dos níveis pré-pandemia. Contudo, o 

ressurgimento de alta dos casos de Covid-19 trouxe 

pessimismo ao panorama de crescimento europeu para 

o 4º trimestre. Apesar disso, a nova onda tem se 

apresentado menos letal e disruptiva e, somando isso à 

previsão de vacinação em alguns países já em 

dezembro, tudo indica que a crise da pandemia deve 

terminar em 2021.  

Na Ásia, a retomada se descola dos demais 

continentes. As economias asiáticas vêm apresentando 

crescimento mais vigoroso, muito em virtude do 

protagonismo chinês e do controle da pandemia. No 3º 

trimestre, o PIB da China cresceu 2,7%, após aumento 

expressivo de 11,7% ante o 1º trimestre do ano, 

acumulando até agora crescimento de 3,2% em relação 

a 2019. Impulsionados por uma maior abertura da 

economia, os países asiáticos já experimentam a 

normalização do mercado de trabalho e um aumento 

dos índices de consumo, o que refletiu nos bons 

resultados de Japão (+5,0%) e Coréia do Sul (+1,9).  

Os Estados Unidos, por sua vez, cresceram 7,4% 

no 3º trimestre, sendo esse o maior valor desde a década 

de 1940 (+33,1% na variação trimestral anualizada). 

Apesar disso, a economia americana segue reprimida. 

Os dados de desemprego seguem 6,6% piores do que os 

níveis pré-crise, enquanto 21,5 milhões de pessoas 

ainda dependem do seguro desemprego. 

Adicionalmente, a evolução da pandemia tem reduzido 

os índices de mobilidade em diversas cidades, o que 

deverá impactar o consumo e emprego nos próximos 

meses. Assim, olhando à frente, o cenário americano 

dependerá muito do desdobramento dos pacotes fiscais 

adotados e da recuperação do mercado de trabalho. 

 

Liquidez global traz otimismo para 2021 

Em novembro, os mercados continuaram 

respondendo positivamente ao desdobramento das 

eleições americanas, mas a nova onda de casos de 

Covid-19 na Europa e risco de lockdown nos Estados 

Unidos trouxe pessimismo ao panorama de crescimento 

global para o quarto trimestre. Ainda assim, se por um 

lado espera-se que as medidas de confinamento 

acompanhem resultados ruins para o próximo trimestre, 

ao mesmo tempo há expectativa de que mais pacotes de 

estímulos sejam adotados. 

De janeiro à novembro, o Balanço Patrimonial 

conjunto dos principais Bancos Centrais foi expandido 

em US$ 7,5 Trilhões, em decorrência das medidas de 

estímulo monetário no enfretamento da crise. Em 

termos de comparação, na crise de 2008 foram emitidos 

apenas US$ 2,5 Trilhões entre dez/2007 e dez/2008. 

Conforme o gráfico ao lado nos mostra, o Federal 

Reserve (Fed) é responsável por quase a metade da 

quantidade de moeda emitida (US$ 3,0 Trilhões) em 

2020, valor que corresponde aproximadamente a 22% 

de todos os Dólares já emitidos nos 200 anos de história 

da moeda. Essa quantia é o resultado da política 

monetária altamente acomodativa adotada em 2020, 

visando o suporte à liquidez da economia, operando 

através da compra de ativos maturados dos bancos 

privados, o que consequentemente aumenta a oferta de 

crédito, mantém os juros americanos de longo prazo a 

um baixo nível e impulsiona o crescimento econômico. 

Colocando tudo isso na conta, espera-se que um 

cenário global benigno para ativos de risco deve se 

materializar em 2021. Num contexto de juros baixos e 

menos incerteza, essa bonança de liquidez fará com que 

o excesso seja aplicado em mercados com retorno 

elevado e risco moderado quando comparado às 

economias Avançadas, favorecendo Emergentes. 
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PIB – Economias centrais 

(Var. %  2019-2020) 
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A ideia de um imposto insonegável, simples, barato 

e que abrangesse todos os setores da sociedade é muito 

sedutora. Muitos acreditam que um imposto sobre 

transações financeiras ou digitais, algo semelhante com 

o CPMF, seria a solução. O nosso argumento sempre 

parte da premissa de que um imposto deve atender aos 

princípios da isonomia, neutralidade e não 

cumulatividade. Porém, talvez por falta de didática, 

frequentemente falhamos em convencer o interlocutor 

e, volta e meia, a ideia reaparece. Tentando superar essa 

nossa falha, vamos utilizar um artigo publicado no 

Boletim de Informações Fipe, Edição 480, de set/20, 

escrito pelo economista Victor Cezarini. 

Um sistema tributário ideal é aquele em que quando 

introduzido o imposto, a forma como as empresas 

decidem a sua produção e os consumidores gastam a 

sua renda, não muda em comparação com a situação 

inicial. É evidente que a introdução do imposto irá 

reduzir a renda dos consumidores e a produção das 

empresas, mas o ideal seria que a proporção de bens 

consumidos/produzidos não fosse alterada. Ainda 

usando o exemplo de Cezarini, se a relação entre carros 

produzidos e toneladas de trigo for 4/3, no sistema 

tributário ideal essa proporção deve prevalecer após a 

introdução do imposto. 

Um dos principais problemas da CPMF é não 

possuir essa característica. Seguimos com o exemplo do 

artigo sugerido, suponha que um produtor de algodão 

tenha que fazer 10 transações financeiras para concluir 

a sua produção, e que o produtor de tecidos também 

tenha que fazer 10 transações até obter o seu produto 

final. Veja que, enquanto o primeiro pagará um imposto 

sobre 10, o segundo, se comprar do primeiro, pagará 

sobre 20 transações. Isso ocorre porque no preço do 

algodão já constará o imposto pago. Quanto mais na 

ponta da cadeia, mais o imposto se acumula. A 

atividade de confecção de vestuário, por exemplo, 

pagará os impostos acumulados sobre 20 operações.  

Esse tipo de imposto desorganiza a matriz produtiva 

na medida que afasta a economia do seu ponto de 

eficiência máximo. No exemplo da produção de carros 

e toneladas de trigo, a razão da produção sairá do ponto 

ótimo de 4/3 para, por exemplo, 1/2, ou seja, produz-se 

relativamente mais do bem que participa de menos 

transações. Assim, a produção de trigo, menos onerada, 

irá obter uma taxa de lucro maior e atrair mais 

investimentos, não por ser mais produtiva ou inovadora, 

mas por ser menos onerada. 

Em termos de competitividade, os impostos 

cumulativos aumentam o preço dos produtos 

exportados. Ou seja, os bens mais elaborados ficam 

mais caros e menos competitivos em comparação com 

os seus pares internacionais. Além disso, pelo mesmo 

motivo, os produtos importados tornam-se 

relativamente mais baratos no mercado interno. Quem 

defende uma economia mais industrializada, por uma 

questão lógica não pode defender a adoção de um 

imposto sobre transações financeiras. 

Existem outros problemas com esse tipo de imposto. 

Por exemplo, a falta de transparência. No caso acima, a 

indústria de confecção de vestuário não sabe o quanto 

está pagando de impostos na sua produção. Outro 

problema é o de incentivo à informalidade, na medida 

em que o dinheiro vivo tende a ser mais utilizado nas 

transações. Além disso, os investimentos são outra 

vítima desse imposto,  

Uma nova roupagem para a CPMF ocorre através de 

um imposto sobre transações eletrônicas, em que o 

pagamento feito com meios eletrônicos seria tributado, 

ou sobre compras on-line. Em qualquer um desses 

casos, além de um caso bastante evidente de 

bitributação, teríamos apenas mais um imposto sobre o 

consumo. O problema de imposto sobre consumo é a 

sua regressividade. As famílias mais pobres tendem a 

consumir toda a sua renda com bens e serviços. Nesse 

caso, o peso do imposto sobre o consumo acaba sendo 

maior do que para as famílias mais ricas. 

Talvez esses argumentos sejam muito técnicos 

teóricos e não sejam o suficiente para dissuadir os 

defensores do imposto sobre transações. Então 

podemos abordar a questão de outra forma. Qual a 

necessidade do país, que já tem uma das maiores cargas 

tributárias entre os países emergentes, criar um novo 

imposto? Com a alíquota de 0,20%, esse seria o terceiro 

maior imposto federal em volume de arrecadação, R$ 

120 bi/ano, atrás apenas do IR e da PIS/COFINS. O 

custo da desoneração da folha é de R$ 10 bilhões, 

portanto, não parece justificado criar um imposto de R$ 

120 bi para pagar uma conta de R$ 10 bi. 

Precisamos ter claro que o Teto de Gastos faz que 

um aumento de carga tributária não solucione o 

problema das contas. O problema do Brasil para 2021 

não é de falta de receitas. Por exemplo, se dá noite para 

o dia a arrecadação de impostos federais dobrasse de 

valor, o Governo Federal continuaria limitado a gastar 

até o limite do Teto. O resto dessa receita seria utilizado 

para compor o resultado primário e diminuir a dívida 

pública. A função do Teto e o motivo de ter restaurado 

parte da credibilidade da economia brasileira após o 

período das pedalas e maquiagem contábil das contas 

públicas é impedir que o aumento de carga ou o 

aumento descontrolado da divida publica fosse utilizado 

com solução para as finanças federais. A despesa de 

cada ano será sempre igual ao orçamento de 2017 mais 

a inflação acumulada nos últimos 12 meses até junho. 

 

O trabalho do economista é, por vezes, semelhante ao de um caçador de zumbis. No nosso caso, os zumbis são as 

ideias esdrúxulas: quando imaginamos que conseguirmos derrotá-las, elas ressurgem para nos assombrar. 

A CPMF pode mudar de nome, mas continuará sendo uma má ideia 

A artigo citado pode ser acessado em: 

http://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif480.pdf 
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