
22 de Julho de 2005 - Valeu a pena

abortar o ciclo de crescimento de 2004?.

Nos últimos dias travou-se uma grande

discussão em torno da proposta do ilus-

tre deputado Delfim Neto, no sentido da

busca do déficit publico zero. Atualmen-

te o déficit público anda na casa dos 3%

do PIB. Não é alto para os padrões inter-

nacionais. O problema, porém, é que es-

se déficit é de péssima qualidade. Os ser-

viços públicos, como, por exemplo, a se-

gurança pública, são precários, muito

por ineficiência é verdade, mas também

por falta de recursos - a conservação das

estradas federais é um exemplo. Mas co-

mo falta recursos se há déficit público?

Aí está o verdadeiro nó dessa ques-

tão. O Brasil tem, na verdade, uma enor-

me e desproporcional despesa para servir

à dívida pública, pagando cerca de 8%

do PIB só de juros. E não é apenas por-

que a dívida é exageradamente elevada.

Na verdade, dever 50% do PIB é perfeita-

mente aceitável, inaceitável é a elevada

taxa real de juros que incide sobre a dívi-

da pública.

Por juros reais entendam-se os juros

que incidem sobre a riqueza original, ou

seja, o capital original emprestado devi-

damente corrigido pela inflação. Vamos

supor uma taxa de juros de 20% a.a. e

uma inflação anual de 6%. Ao contrário

do que alguns podem pensar não é cor-

reto obter a taxa real de juros pela dife-

rença direta entre as duas taxas. A consi-

deração deve ser que R$ 1 mil empresta-

dos significam que, após um ano a dívida

deveria ser liquidada por R$ 1,2 mil. En-

tretanto, devido à inflação de 6%, após

um ano o capital original deveria ser ajus-

tado para R$ 1,06 mil. Assim, o total de

juros de R$ 140 incidiria sobre um capital

corrigido de R$ 1,06 mil, resultando em

uma taxa real de juros de 13,2%.

Os comentaristas econômicos asse-

guram que temos, atualmente, uma taxa

real de juros da ordem de 13% a.a..

Bem, essa taxa é de longe a mais elevada

taxa real de juros paga por qualquer país

do planeta. Com uma taxa dessa grande-

za uma dívida dobraria, em termos reais,

em pouco mais de cinco anos. É um ver-

dadeiro absurdo. Mas por que isso acon-

tece? Por que o Brasil precisa ser o cam-

peão mundial da taxa real de juros, mui-

to superior à do segundo colocado, a

Turquia, com 8,0%a.a.?

A diretoria do Banco Central afirma

que precisou elevar os juros nominais pa-

ra conter a inflação. Louve-se a batalha

contra a inflação, imposto que atinge

preferencialmente os mais pobres. Acei-

te-se que a elevação da taxa de juros seja

necessária para refrear o crescimento dos
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preços. O problema, porém, é que uma

condição necessária não significa uma

condição suficiente.

Atualmente uma parcela considerá-

vel dos preços é administrada e, portan-

to, insensível ao aumento da taxa de ju-

ros. Cabe a pergunta: em quanto estaria

a inflação se o Banco Central não tivesse

aumentado os juros em quase quatro

pontos percentuais, desde setembro de

2004? Em vez de 6% teríamos talvez

7%? Teria valido a pena abortar o belo

ciclo de crescimento observado no ano

passado para reduzir 1% na taxa anual

de inflação?

Enquanto isso, vejamos quanto te-

ria se reduzido o déficit público se os ju-

ros tivessem seguido a sua trajetória de

queda, de forma a que a taxa real no

Brasil ainda permanecesse a maior do

planeta, porém empatada com o segun-

do colocado, a Turquia. Supondo uma

inflação de 7%, combinada com uma ta-

xa real de juros de 8%, chegaríamos a

uma taxa nominal de juros de 15,5 %

a.a. Tal mudança na política de fixação

de juros teria reduzido o déficit publico

em cerca de dois pontos percentuais, ou

seja, o déficit global seria não de 3% mas

apenas 1% do PIB, portanto quase zero.

Vamos encarar os fatos de frente: a

política tresloucada de aumento de juros

da autoridade monetária, essa sim é a

grande responsável pelo nível do déficit

público. Essa não é a visão do Banco

Central e do sistema financeiro, mas cer-

tamente é uma forte convicção do siste-

ma produtivo. Está na hora de colocar

em pauta o verdadeiro debate: manter

ou não a taxa real de juros na estratosfe-

ra?

(Gazeta Mercantil/Caderno A - Pág.

3)(Antonio Carlos Teixeira Álvares - Pro-

fessor da FGV, diretor da Brasilata S.A.

Embalagens Metálicas e presidente do

Sindicato de Estamparia de Metais de

São Paulo.)
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