
Juros internos e juros internacionais 
FERNANDO GASPARIAN ^f | 

O s debates recentes deixaram 
claro que, ao limitar os juros 
reais em 12%, o constituinte 

não pretendeu chegar automatica
mente a esse resultado mas apenas 
estabelecer parâmetro, dentro do 
qual o governo será forçado a se 
enquadrar. Ou seja, o setor público, 
que antes dos choques do petróleo 
poupava o equivalente a 5% ou 6% 
do PIB, e hoje não poupa nada, será 
obrigado a gerar diretamente os 
recursos necessários aos seus inves
timentos, renunciando à solução de 
facilidade consistente em obtê-los no 
mercado de capital. Com isso os 
juros voltarão aos seus níveis nor
mais que devem estar em torno de 
6% a.a. 

Se esse ponto ficou claro, continu
am alguns a insistir em argumentos 
do seguinte tipo: "a Constituição que 
vale no Brasil não vale em Washing
ton" ou "com o teto de 12% para os 
juros, o Brasil não conseguirá mais 
tomar emprestado no exterior". O 
que se quer dizer com esse tipo de 
objeção (patrocinado inclusive pelo 
ministro Mailson da Nóbrega) é que 
os juros internacionais ficam, fre
qüentemente, acima de 12% e a 

ignorância desse fato terá conse
qüências negativas para o Brasil. 

Os autores de tal objeção ignoram, 
ou fingem ignorar, dois fatos ele
mentares. Em primeiro lugar a 
Constituição se refere a juros reais, 
isto é, descontados da inflação, e não 
a juros nominais, que incorporam a 
inflação. Assim, um juro nominal de 
60% a.a., com um aumento de 
preços de 50% em igual período, 
corresponde a um juro real de 7% 
a.a. Em segundo lugar, as estatísti
cas disponíveis demonstram que, em 
qualquer parte do mundo, os juros 
reais ficam sempre abaixo de 12% 
a.a. O dispositivo constitucional, que 
regula juros, tenta apenas colocar o 
Brasil dentro desse figurino. Veja
mos, porém, algumas estatísticas. 

Um exercício elementar com da
dos fornecidos pela revista "Conjun
tura Econômica" para a "prime 
rate" (taxa básica de juros) e 
preços ao consumidor e de atacado, 
nos Estados Unidos, permite com
provar o que acima se afirma. A 
"prime rate" chegou, de fato, a 
21,5% em 1980. Como, todavia, a 
inflação do ano, naquele país, ficou, 

segundo os indicadores de preços 
acima, em respectivamente 13,5% e 
14,0%, os juros reais não foram além 
de 7,0% e 6,6%. E essa foi uma 
situação anômala provocada pela 
política irresponsável da adminis
tração Reagan, consistente em au
mentar despesas em armamentos e 
reduzir impostos. No período anteri
or de normalidade, tivemos nos 
Estados Unidos juros reais negati
vos em 1974 e 1975 e taxas sempre 
inferiores a 4% até 1980. Tomando-se 
como deflator os preços ao consumi
dor, o juro real máximo registrado 
naquele país foi de 8%, em 1982. 

Passando ao exame de um conjun
to de países, podemos lançar mão 
das informações contidas em publi
cação recente da Confederação Na
cional da Indústria "Competitivida
de Industrial — Uma Estratégia 
para o Brasil" (maio de 1988). As 
taxas reais de juros listadas por 
aquele; documento são as seguintes: 
Estados Unidos, 5,5%; Canadá, 
5,3%; Japão, 3,7%; Alemanha, 7%; 
Itália, 6,7%; Espanha, 5%; e Coréia 
do Sul, 7,5%. 

Segundo a mesma publicação, os 
juros reais no Brasil estariam em 

19,1% (dado otimista porque é co
mum empresas pagarem 30% a.a.), 
ou seja, duas vezes e meia acima 
dos níveis mais elevados registrados 
no mundo. E o CNI não deixa 
qualquer dúvida sobre as conse
qüências desse fato: "Além do 
reflexo negativo sobre as decisões de 
investimento, o alto custo do capital 
de giro no Brasil, em relação aos 
concorrentes externos, prejudica a 
competitividade dos produtos brasi
leiros no mercado internacional" (p, 
37). 

É, portanto, lamentável que auto
ridades, inclusive do primeiro esca
lão do governo, lancem mão de 
argumentos que passam por cima de 
fatos elementares, que não podem 
deixar de conhecer. Isso apenas se 
explica como um apavoramento 
diante de medida que as obrigará, 
daqui por diante, a se enquadrarem 
dentro de regras que incorporam as 
condições mínimas de viabilidade 
para a economia brasileira. 
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