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Conceito dmiurà real é 
^empecilho para o mercado 

A falta de definição sobre o que é juro real 
"está impedindo que os empresários do merca-
• -do financeiro comecem a se preparar para 
•enfrentar o tabelamento de juros em 12% ao 

mano, aprovado na Constituinte. O Diretor da-
.Financeira Losango, Pedro Calcado, disse que 

-i e- mercado ainda tem dúvidas se os custos de 
administração, previsão de perdas e reembolso 

.-.— embutidos na taxa de juros,como uma 
( cobertura contra riscos — serão considerados 
juros reais. Caso isso ocorra, vai ser muito 

"''difícil continuar a conceder crédito porque a 
taxa permitida é insuficiente. 

' ' Antes do tabelamento ser aprovado, taxa 
"efe juros real era tudo aquilo que ficava acima 
da correção monetária. Assim, se a inflação 
mensal ficava em, por exemplo, 20% ao mês, e 

• -a taxa cobrada ao cliente era de 25%, os 5% 
•i uda diferença entre a correção monetária, e 
-"juros nominais (taxa paga) era considerada 
r>.N juros reais. Mas esse conceito está sendo 

jevisto e quem vai dar a palavra final será o 
•Congresso. 

A definição de juro real será definitiva 
"'"pára a sobrevivência ou não de alguns setores 
""'do mercado financeiro. Se ficar acertado que 
" ' % taxas de administração, custos, perdas -e. 
' todas as demais despesas têm que ser cobertas 

pelo que exceder a correção monetária, o 
ramo das financeiras, por exemplo, terá difi
culdades de operar porque não há formas 
indiretas de compensar essas perdas. 

Atualmente, as financeiras estão cobrando 
uma taxa real de, em média, 60% ao ano, ou 
seja, cinco vezes o patamar máximo determi
nado agora na Constituição. O grande proble
ma será para aquelas financeiras que atuam de 
forma independente, sem estarem ligadas a 
nenhum conglomerado financeiro. Para aque
las pertencentes a grupos, fica mais fácil que o 
cliente acabe comprando outros serviços, co
mo é o caso de seguros. 

P r e f i x a d o — Outro grande problema 
é a negociação de contratos prefixados. Com o 
tabelamento, as instituições financeiras são 
obrigadas a determinar a taxa real embutida 
nas operações, mas fica impossível fazer isso 
com contratos prefixados, onde o investidor e 
o empresário apostam na taxa de inflação 
futura e firmam um contrato: se a inflação for 
além da esperada, ganha a instituição; se for 
menor, o aplicador acaba saindo com vanta
gens. Então, como fazer esse tipo de negócio 
se não se sabe qual será a inflação, que é 
determinante na apuração dos juros reais?, 
indaça Pedro Calcado. 
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