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"Báiíco cío Brasil mantém 
teto da Constituiçlo„r_^ 

por clama Lerner 
de Brasilia 

As taxas de juros nomi
nais de 22,2% a 23,4% ao 
mês para operações prefi
xadas (desconto de dupli
cata e capital de giro) de 
até,66 dias, operadas on
tem, pelo Banco do Brasil 
(BB), embutem taxas de 
inflação de 27,26% a 29,26% 
para o mês de outubro. 
"Hoje as taxas de juros no
minais poderão aumen
tar' ' , diz o vice-presidente 
dcfinanças do BB, Paulo 
Pavarini, "devido às previ
sões do mercado financeiro 
quanto ao aumento do índi
ce/de inflação". 

díepois de dois dias sem 
realizar várias operações 
descrédito, o BB reabriu, 
ontem, as operações de 
desconto de duplicata (pré 
espós-fixadas) e de "hot-, 
nroney'' (empréstimos de' 
curtíssimo prazo). Âs ope
rações do cartão ouro e de 
crédito rural (correção mo
netária + 12% ao ano) não 
chegaram a ser canceladas 
após a promulgação da no
va Constituição a exemplo 
das outras operações. O BB 
mantém fechados todos os 
empréstimos com prazos 

superiores a 66 dias, in
cluindo os de "leasing.'' \ 
Pavarini explicou que essa [ 
decisão resguarda tanto o ; 
BB quanto o comprador de 
dinheiro, enquanto não é; 
elaborada a lei comple
mentar sobre o tabelamen-". 
to dos juros em 12% ao ano.. 
O vice-presidente de opera
ções no País, Paulo Manda-
rino, explicou, também, r 
que, as novas instruções se ' 
adaptam à atual Constitui-' 
ção, ao mesmo tempo em 
que segue o parecer do 
consultor-geral da Repúbli- : 
ca, Saulo Ramos, que le- i 
vantou a necessidade de 
uma lei complementar pa
ra o tabelamento de juros. , 

O BB está descontando j 
duplicatas com juros pós- < 
fixados, equivalentes às 
Obrigações do Tesouro Na
cional <OTN) mais 1% ao 
mês. Os descontos de dupli
catas com juros prefixados 
estão sendo feitos com a es
timativa de .inflação mais 
juros de 1% ao mês, o que 
dá uma taxa efetiva no fi
nal do ano de 12,68%, pouco 
superior, ao tabelamento. 
Para o cheque especial es
tão sendo usados a OTN fis
cal mais juros de 1% ao 
mês. 

Bro real atrai atenção 
de grandes aplic adores 

n. por Corioiano Gatto 
do Rio 

cGom a entrada em vigor 
dà"Constituição, o grupo 
Ipiranga, que neste ano vai 
faturar em torno de U$$ 1,8 
bithão nas suas 32 empre
sas, está com as atenções 
voltadas para as novas re
gras que valerão na fixa-
çãp do teto máximo de 12% 
apr ano para o juro real, 
conforme determina a no-
yatÇarta. 
.Isso porque, a exemplo 

dos grandes conglomera
dos, a sobra de caixa no Ipi
ranga é grande, o que per
mite um giro no "over-
night" oscilando entre CZ§ 
2.bilhões até CZ$ 7 bilhões. 
As. aplicações financeiras 
no; curtíssimo prazo en
grossam bastante, sempre 
às vésperas de um novo au
mento dos combustíveis, 
quando o estoque beira per-
tojde zero e ocorre uma en
trada maciça de capital. 
"jk nossa expectativa é an
gustiante' ' , resume Carlos 
Alberto Sholl Isnard, dire

tor da área de finanças da 
Isapar Petróleo Ipiranga 
Participações S,.A., a "hol
ding' ' do grupo. 

O Ipiranga não está preo
cupado com os emprésti
mos da rede bancária. Dis
pondo de um bom nível de 
liquidez, o grupo só recorre 
aos financiamentos de lon
go prazo, concedidos pelo 
BNDES, por meio da sua 
subsidiária, a Agência Es
pecial de Financiamento 
Industrial (Finame), cuja 
taxa de juro é de 8% ao ano, 
acima da correção monetá
ria. Este nível segue, por
tanto, a Constituição. 

EMPRÉSTIMO 
"Se vamos tomar em

préstimo amanhã aos ban
cos, esta resposta a Deus 
pertence ou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF)' ', 
arremata Isnard, frisando 
que caberá ao tribunal um 
papel-chave para definir se 
o dispositivo da Constitui
ção é auto-aplicável ou ne
cessita de uma legislação 
complementar. 


