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Câmbio reage à proposta de reforma 
tributária e encerra sessão em alta 
Moeda americana não retorna ao patamar 
de R$ 5,00 e fecha semana em queda 

A O dólar apresentou sua primeira alta na semana nesta sexta-feira (25), sen-
do cotado a R$ 4,938, variação de +0,60% em relação a ontem. Na semana, a 
divisa acumulou baixa de 2,6%. O real se desvalorizou após a notícia de que o 
governo planeja introduzir tributação sobre dividendos pagos aos investidores. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou hoje à Câmara dos Depu-
tados nova etapa da reforma tributária, especificamente sobre o Imposto de 
Renda (IR). Em sua proposta, o governo prevê tributar os dividendos pagos aos 
investidores em 20%, quando superiores a 20 mil reais mensais. A equipe eco-
nômica também busca mudar o tratamento para investimentos em renda fixa e 
variável, com a definição de IR único de 15% sobre os ganhos. Este modelo 
substituiria o atual em que a tributação reduz gradualmente com o tempo, indo 
de 22,5% sobre aplicações com menos de 180 dias até chegar a 15% a investi-
mentos acima de 720 dias. 

Adicionalmente, a nova legislação propõe a redução da alíquota de IR sobre os 
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Fonte: CommodityNetwork Traders’ Pro. Elaboração: StoneX. 
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 lucros das empresas, dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e para 10% a partir 
de 2023. Além disso, sugere a extinção da alternativa de apuração anual dos 
resultados. Dessa forma, as empresas deverão apurar trimestralmente o IRPJ e 
a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, com a permissão de se compensar 
100% do prejuízo de um trimestre nos períodos seguintes. Por fim, o governo 
propôs elevar o limite de isenção do pagamento do IR da pessoa física, de R$ 
1.903,98 para R$ 2.500, com o reajuste das faixas superiores da tabela do im-
posto. "Esses impostos que vão lá para cima vão permitir a redução dos impos-
tos para as empresas, de um lado, e de outro, para os assalariados", afirmou 
Guedes. 

Segundo a Reuters, pela nova tabela, 16,3 milhões de brasileiros estarão isen-
tos do IR, ante os atuais 10,7 milhões, com o aumento de 31% na faixa de isen-
ção. Dados do ministério apontam que 50% dos atuais declarantes não paga-
rão imposto de renda. 

A elevação de tributos sobre o mercado de capitais o torna menos atrativo para 
investidores estrangeiros e pode influenciá-los a não investirem no país. Por ou-
tro lado, a expectativa de elevação da taxa Selic tende a favorecer a entrada de 
capital para o mercado de renda fixa doméstico, o que pode atrair novos inves-
tidores.  

Ainda nesta sexta, o Banco Central divulgou a atualização das estatísticas do 
setor externo para o mês de maio. No período, o superávit em transações cor-
rentes chegou a US$ 3,84 bilhões, melhor resultado da série histórica para o 
mês. 

No cenário externo, o dollar index encerrou a sessão de hoje cotado a 91,8 pon-
tos, praticamente estável, ao passo que, e maneira geral, as moedas de econo-
mias emergentes tiveram leve queda, recuando –0,1%, conforme registrado pe-
lo Índice de Moedas Emergentes do J.P. Morgan.   
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