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0 limite de 12% ao ano dos juros 
reais (isto é, descontados da 
inflação) foi aprovado na 

Constituinte pela ampla margem de 
314 contra 112 votos. Esse resultado 
não foi o produto de manobras 
políticas ou pressão de lobbies. Ele 
surgiu espontaneamente em função 
da revolta da sociedade contra taxas 
anuais de juros da ordem de 40% 
a.a. para as empresas e duas a três 
vezes maiores para o consumidor. 
Alegam alguns que o limite de 12% é 
irrealista, que vai contra a lei da 
oferta e da procura e que retira do 
governo instrumentos de ação sobre 
o setor financeiro. Acredito, em 
sentido contrário, poder demonstrar 
facilmente: a) que juros dos níveis 
existentes no Brasil resultam de 
profundas distorções que o governo 
tem sistematicamente ignorado; b) 
que uma economia com juros reais 
acima de 12% é totalmente inviável, 
e c) que diante desses fatos a 
regulação constitucional da matéria 
é a única alternativa existente. 

Em parte alguma do mundo, nem 
no Brasil do passado, as taxas reais 
de juros jamais atingiram- níveis, 
sequer próximos aos hoje vigentes 
no país. Nos Estados tinidos e 
Europa as taxas anuais ficam em 
torno de 4% para as empresas e de 
8% para o consumidor. Quanto ao 
Brasil, basta lembrar que a legisla
ção ordinária proibia taxas superio

res a 12% a.a. O que então está 
acontecendo em nosso pais? Muito 
simples: existem distorções extre
mamente graves no setor financeiro 
que nada se tem feito para corrigir. 

A primeira delas é o descompassa 
entre a oferta e demanda de pou
panças. Nossas poupanças se acham 
hoje em torno de 17% do PIB contra 
a necessidade, admitida nos Planos 
de Controle Macroeconómico e de 
Ação do Governo, de 21% a 24%. 
Reconhecendo essa anomalia as 
autoridades económicas anuncia
ram, para 1987, como um primeiro 
passo, a elevação das poupanças 
para 19,5% do PIB. Elas ficaram, de 
fato, ao nível de menos de 17%, 
registrando-se inclusive uma queda 
relativamente ao observado no ano 
anterior. 

A segunda distorção se acha no 
custo administrativo de captação 
registrado pelos bancos. Nos Esta
dos Unidos e Europa ele fica entre 
1% e 2%, contra estimativa para o 
Brasil de 6% a 9%. Esses níveis 
absurdos se devem à disputa entre 
os bancos na captação de depósitos à 
vista, de juros reais negativos e 
utilizados para empréstimos a taxas 
anuais superiores a 40%. Essa 
disputa toma a forma da multiplica
ção de agências e altíssimas verbas 
de propaganda, com o consequente 
reflexo nos custos. 

É óbvio que essas duas distorções 

explicariam, por si sós, juros extre
mamente elevados. Seu impacto é, 
contudo, multiplicado por uma ter
ceira distorção. Refiro-me às mano
bras monopolísticas dos grandes 
detentores de dinheiro líquido, que 
aproveitam de sua posição para 
exigir juros ainda maiores do que os 
determinados pela escassez de pou
panças e pelos altos custos admi
nistrativos de captação. 

Mais importante, contudo, que as 
três distorções acima é um fato 
económico básico. Em países capita
listas os lucros devem superar os 
juros a fim de que investimentos 
sejam viabilizados. Ora, a experiên
cia mundial demonstra que a renta
bilidade do capital nas atividades 
produtivas fica pouco acima de 10%. 
Donde se infere que juros superiores 
a 12% são inadmissíveis porque 
inviabilizam qualquer investimento. 
A experiência recente brasileira 
atesta esse fato, com empresas 
preferindo aplicações no open ao 
aumento de sua capacidade produti
va e com as bolsas de valores em 
estado crónico de depressão. 

Diante desse quadro altamente 
negativo, que paralisa a economia 
brasileira desde 1980, medidas radi
cais se faziam necessárias. Entre 
elas a colocação na Constituição de 
norma que constava anteriormente 
apenas na legislação ordinária re
presenta, possivelmente, a única de 

eficácia garantida. Adotada essa 
norma, o governo será obrigado a 
sair de sua passividade e implemen
tar medidas destinadas a corrigir as 
distorções existentes, trazendo os 
juros para níveis que viabilizem 
nossa economia. Uma vez reconsti
tuída a situação de normalidade no 
mercado financeiro, traduzida por 
juros reais abaixo de 12%, voltará a 
ser possível (a exemplo do que 
sucede em toda parte do mundo e 
acontecia no Brasil de uma década 
atrás), o pleno funcionamento da lei 
da oferta e procura e a irrestrita 
utilização dos instrumentos oficiais 
de controle do mercado financeiro. 

Em sentido contrário, com juros 
acima desse limite não há como se 
preocupar com a administração da 
economia porque o caos é inadmis
sível. O que se passa hoje na 
economia brasileira constitui de
monstração suficiente desse fato. 

Em suma, a aprovação-, pela 
Constituinte brasileira, do limite de 
12% a.a. para juros reais tem o 
significado nistónco de ser o primei
ro passo para se reconstituir a 
viabilidade económica do Brasil, 
seriamente comprometida desde, 
pelo menos, 1980. 
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