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Desta vez 
^ definitivo: 

a Constitui
ção estabe
lece que a 
taxa de ju
ros real no 
Brasil é de 
no máximo 
13% ao ano. Instaura-se ta
xa de juros real fixa no 
País, que eqüivale à prefi-
xação dos juros. 

Quais são as conseqüên
cias desta determinação 
para o sistema produtivo? 
Voltamos ao período pré-
1964, quando vigorava uma 
lei da usura que proibia que 
as taxas de juros reais su-

P lantassem 12% ao ano. 
)ssa medida inconsistente 

é um fator de desajuste 
econômico. 0 Brasil é boje 

^p único país a adotar um 
Sistema de taxas de juros 
•fixadas através de uma 
'Magna Carta. 

As autoridades podem 
-prefixar as taxas de juros 
ou prefixara quantidade de 

'massa monetária no mer
cado. No primeiro caso, se 
as taxas de juros forem da-
'das, deverá haver uma li-
Wre flutuação da moeda. No 
•^segundo caso, haverá uma 
oscilação das taxas de ju
ros. 

No caso do Brasil, pode
remos sofrer significativas 
expansões da massa mone-

. teria. Num país que vive ao 
alongo dos últimos anos um 
^.processo de expansão lenta 

do Produto Interno Bruto, 
de apenas 2,7% ao ano, a 
principal conseqüência 
dessa medida será o au
mento da inflação. Se a ta-

*%xa de expansão monetária 
• ãuperar a taxa de cresci-
. mento do produto real, te
remos necessariamente 
pressões inflacionárias. 
Como o governo tem sido 
gastador, estaremos sob a MTfiíü A* uma hiperinfla-
çao. 

Essa medida tornará me
nos eficiente o mercado fi
nanceiro como um todo. 
Beneficiará os grandes 
bancos, que possuem redes 
captadoras de interior 
maiores. Prejudicará ban
cos menores. Bancos que 
conseguem diluir custos fi 
xos realizando emprésti 

_ mos ou serviços terão con 
" dições de reduzir sua estru 
' tura de custos. Como con 

seqüência, haverá concen 
tração das atividades ban 

. cárias. 
- A prefixação das taxas 
' de juros provocará uma al

teração na estrutura das 
carteiras dos bancos. Se as 
taxas de juros fossem mais 
altas, o banqueiro assumi
ria o risco, recebendo um 
prêmio maior. A gravidade 
dessa possível discrimina
ção das empresas mais ar
riscadas é que será refor
çada a desintermediação 
financeira. A pequena em
presa sofrerá com esse pro
cesso de crédito. Dos 3,45 
milhões de empresas regis
tradas no Cadastro Geral 
dos Contribuintes do Minis
tério da Fazenda em 1986, 
99,8% eram do tipo supraci
tado. 

Surgirão outros interme
diários. Isso acabará por 
criar involuntariamente o 
mercado não-oficial de cré
dito. 

Reciprocidades bancá
rias serão ativadas. Os sal
dos em conta corrente nos 
bancos poderão ser majo-
rados, os depósitos a prazo 
e a remuneração no "over" 
para o cliente poderá cair. 
Mais seguros serão empur
rados ao cliente, assim co
mo ações e outros ativos. 

Outro ponto relevante é a 
definição de taxa de juros 
real. 

Qual o indexador ne
cessário para a determina
ção de uma taxa de juros 

real? O índice de Custo' de 
Vida, o de Preços por Ata
cado, o índice Geral de 
Preços? 

Se um crédito é dado a 
uma pessoa física, há con
sistência em considerar
mos como indexador o índi
ce de Preços ao Consumi
dor. 

No caso das indús
trias, as variações de pre
ços são diferenciadas seto-
ríalmente. O índice de Pre
ços por Atacado será o me
lhor indicador, gerando 
ainda assim distorções. 

Se as autoridades adota
rem medidas de curto pra
zo, voltadas a inibir apenas 
conjunturalmente a infla
ção através da troca de re
gras, poderá ocorrer o estí
mulo à especulação. Seja 
qual for o indicador a ser 
implantado no País, à luz 
das decisões da Constitui
ção, o nó górdio dos juros 
está na definição do que 
vem a ser uma taxa de ju
ros real. 

Já que o banqueiro não 
pode ganhar mais do que 
12% numa operação, ele 
poderá tomar essa taxa 
não como de máximo, mas 
como de mínimo, uma vez 
que tentará compensar 

eventuais perdas numa 
operação com outra. 

De agora em diante, es
tarão dificultadas as opera
ções com títulos <Jo Tesouro 
Nacional. 

Em junho de 1988 a 
dívida interna pública era 
de US$ 42 bilhões. O apa 
relho de Estado em ge
ral arcará com as conse
qüências dessa limitação. 
Os leilões do Banco Central 
necessitarão adequar-se a 
uma taxa de juros máxima 
de 12%. Isto poderá dimi
nuir a atratividade dos títu
los da dívida pública. 

O tabelamento dos juros 
num país que se diz liberal 
e deseja incentivar a livre 
iniciativa é, sem dúvida, 
uma grande distorção. 
Trata-se de um mecanismo 
que criará obrigatoriamen
te artificialidades no siste
ma e reduzirá drastica
mente o grau de liberdade 
da política monetária e do 
mercado de títulos. As cau
sas legais, na Justiça, po
derão m ultiplicar-se. 

Um outro questionamen
to interessante diz respeito 
a considerarmos se as ta
xas de juros internacionais 
reais forem superiores a 
12%. Nesse caso, o Brasil 

terá condições de captar di
nheiro lá fora? Como será 
repassado esse dinheiro 
aqui, nos termos da Lei n? 
4.131 e da Resolução n-° 63? 
O tabelamento dos juros é 
importante nesse sentido, 
pois o Brasil está vivendo, 
uma situação de limitada 
capacidade de capitaliza
ção. 

Houve um grande equí
voco na fixação das taxas 
de juros reais no Brasil. 
Pagaremos as conseqüên
cias ao longo dos próximos 
anos. Verificaremos que a 
ineficiência do sistema 
também estará calçada 
neste ponto. Não se trata de 
dizer que tudo mudará, 
mas devemos ter em mente 
que este é um fator a mais 
para prejudicar a ação efi
caz do sistema econômico. 

A experiência comprova 
que não existem políticas 
de estabilização e de com
bate a hiperinflações sem 
uma taxa real de juros ele
vada no período pós-
choque. Todas as experiên
cias bem-sucedidas de 
combate à hiperinflação in
cluíram em seu receituário 
a criação de juros reais al
tos, por tempo indetermi
nado, para subverterem as 

expectativas inflacionárias 
e vencerem os especulado
res. Assim foi feito na Ale
manha (1923), em Israel 
(1985) e na Bolívia (1985). 
O Brasil deixa de dispor 
desse mecanismo, o que po
derá impedir a estabiliza
ção econômica. 

Será preciso controlar 
severamente o déficit pú
blico, enquadrando as des
pesas governamentais nas 
disponibilidades reais das 
receitas fiscais. Caso con
trário, a expansão monetá
ria será explosiva, alimen
tando brutalmente a infla
ção. Sem o corte nominal 
do déficit, o tabelamento 
dos juros será incompatí
vel com o combate à infla
ção. O mais provável é que 
se caminhe para uma hipe
rinflação e a pergunta que 
se deve fazer é: qual é a 
força que a Constituição te
rá para sobrepujar esse 
problema? 

(*) Professor da Escola Bra
sileira de Administração Pú
blica (EBAP), da Fundoçflo Ge-
túlio Vargas, e presidente da 
ComissSo Técnica de Econo
mia e Planejamento da Asso
ciação e do Sindicato de Ban
cos do Rio de Janeiro. 


