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H á já algum tempo se reconhece 
no país que as taxas dos juros 
pagas pelas empresas e pelos 

compradores de bens de consumo 
duráveis são absurdamente altas, o que 
resulta não só numa drenagem da 
capacidade económica nacional, em 
benefício do setor financeiro, como na 
inviabilização dos investimentos e, 
portanto, do desenvolvimento nacional. 

Nesse contexto se torna absoluta 
mente inaceitável o que vem aconte
cendo nos últimos dias. Os jornais 
informam que as taxas dos juros reais 
de empréstimo passaram do nível 
médio, já excessivo, de 13% ao ano em 
fins de julho, para 26% no momento 
atual. Em somente dez dias emprésti
mos feitos com base em duplicatas 
custam 20% acima da OTN e os 
cobertos por nota promissória 25%. 
Esse é o piso do mercado, válido 
apenas para os grandes conglomerados 
financeiros. Os demais bancos eleva
ram seus juros reais a 30% ao ano e 
preferem não emprestar com medo de 
não ter seu dinheiro de volta. Na 
prática o sistema bancário está fecha
do para as empresas médias e peque
nas. O próprio mercado de atacado, 
que atende às grandes empresas com 
operações acima de um milhão de 
dólares e juros mais baixos, foi afeta-
do. Suas taxas se elevaram de dez 
pontos percentuais. 

Esse é o panorama. As autoridades 
monetárias responsáveis por ele ten
tam justificá-lo de duas maneiras: pela 
necessidade de evitar a formação de 
estoques especulativos e como forma 
de evitar que a inflação escape ao seu 
controle. 

O primeiro argumento não faz qual
quer sentido. A acumulação de esto
ques implica dois tipos de custo: 
armazenagem e juros correspondentes 
ao valor da mercadoria estocada. Esse 
dispêndio é normalmente aceito pela 
empresa no que se refere a estoques 
normais. Os estoques excessivos, ou 
especulativos, só são admitidos ou 
quando os juros são negativos, e além 
disso capazes de compensar custos 
desnecessários de armazenagem, ou 
quando existe uma excitação de de
manda no setor, determinando eleva
ção dos seus preços acima da média. 
Ora, os juros vigentes antes do recente 
aumento já eram extremamente ele
vados, o que exlui a primeira hipótese. 

Basta deduros extorsivos 
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Quanto à segunda, basta lembrar que o 
existente hoje no Brasil é uma inflação 
de custos e não de demanda. A 
demanda, pelo contrário, se acha em 
níveis extremamente baixos, o que tem 
forçado o comércio a uma acirrada 
disputa, através de vendas promocio
nais, e o produtor a procurar os 
mercados externos onde vende a qual
quer preço. 

A validade do segundo argumento é 
ainda menor. Não há dúvida que o 
combate à inflação exige, a par de uma 
política de rendimento e de uma 
política fiscal, a adoção da contenção 
monetária com o aumento de juros 
(mas de 4% ou 5% a.a. reais por 6%, 
7%, 8% ou 9% anuais). Sucede porém 
que, segundo reconhecem unanime
mente os especialistas, o nosso grande 
problema atual é de tipo fiscal, ou seja, 
o descontrole da inflação resulta fun
damentalmente do déficit no orçamen
to público. 

O governo vem anunciando amplo 
esforço no sentido de reduzi-lo afir
mando, inclusive, que alcançará a 
meta consistente em trazê-lo de 6% 

para 4% do PIB. Esse argumento foi 
recentemente desmoralizado por Ed-
mar Bacha que demonstrou estar a 
aceleração recente do surto inflacioná
rio ligada não ao déficit do setor 
governamental mas aos déficits das 
operações oficiais de crédito e das 
operações de moeda estrangeira, am
bas de responsabilidade do Banco 
Central. 

Mesmo no que se refere ao setor 
governamental, como explicar os au
mentos de salários, abertos ou disfar
çados, recentemente concedidos contra 
dispositivo expresso do decreto-lei 2.425 
(art. 9a), pelos Ministérios do Desen
volvimento Urbano (Caixa Económica 
Federal), das Comunicações (Correios 
e Telégrafos e Telebrás) e da Fazenda 
(Banco do Brasil)? Não que eu seja 
favorável ao congelamento da URP, ou 
considere que esta seja a forma de 
colocar a inflação sob controle. Desejo 
apenas sublinhar a hipocrisia do go
verno que adota medidas as quais, 
segundo o decreto-lei acima, deveriam 
sujeitar seus responsáveis (isto é três 
ministros de Estado) à "perda do 

cargo ou função ocupada e inabilitação 
para o exercíciio de cargo era comissão 
ou função de confiança nos órgãos e 
entidades da administração pública da 
União e Distrito Federal" (artigo 11). 

A única forma de evitar verdadeiros 
crimes económicos como a atual eleva
ções dos juros, se acha na promulgação 
da nova Constituição que, no seu artigo 
197, proibe juros reais acima de 12% ao 
ano. Alegam alguns que isso impediria 
a implementação de politicas antiinfla-
cionárias de tipo monetário, que de
pendem da manipulação da taxa de 
juros. O sofisma dessa tese está em que 
o significativo é o nível relativo e não o 
absoluto de juros. Num país com taxa 
de juros normal, digamos de 6% a.a., 
uma elevação desta de 50%, ou seja, 
para 9%, terá um impacto antiinflacio-
nário praticamente irresistível. 

O artigo 197 não impede a utilização 
dos juros como instrumento de política 
monetária. Ele somente pretende for
çar o governo a criar condições que 
façam as taxas de juros descerem aos 
níveis normais existentes em todo 
mundo e mesmo no Brasil de até 
alguns anos atrás. Quando digo —for
çar o governo— não estou falando em 
sentido figurado. Os altíssimos juros 
existentes no país resultam, fundamen
talmente, de que o setor público, que no 
passado poupava 6% do PIB, registra 
hoje poupanças negativas equivalentes 
a 1% do PIB. Isso o obriga a recorrer 
pesadamente ao mercado de capitais 
para atender aos seus investimentos, 
com os resultados conhecidos em 
termos de custo do dinheiro e especula
ção financeira. 

Em suma: a recente explosão dos 
juros veio reforçar a posição daqueles 
que, como eu, desejam dar, de uma vez 
por todas, um basta nessa situação. E o 
único instrumento com força bastante 
para conseguir tal resultado é a Carta 
Magna do país. Felizmente, o consti
tuinte brasileiro compreendeu a gravi
dade do problema incluindo, no artigo 
197, norma que forçará o Executivo a 
assumir suas responsabilidades B ar
rancará o país da desenfreada especu
lação financeira. 
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