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APRESENTAÇÃO

“Todos sabemos que o lançamento do Plano Real representou uma ruptura com
um passado de inflação crônica.
Superar esse passado problemático teve custos elevados em várias esferas da
realidade brasileira.
No Up-To-Date® desta semana vamos discutir o comportamento das taxas de
juros durante o Plano Real. Veremos que um dos instrumentos de política monetária,
o nível das taxas de juros, perdeu sua eficácia na medida em que aumentava a dependência do Brasil de capitais externos (para manter a sobrevalorização do Real). O
custo dessa política foi a manutenção de taxas de juros elevadas, que contribuíram
fortemente para o desequilíbrio das contas públicas, afetando negativamente a atividade econômica interna e a própria expectativa dos investidores externos. Com isso, a
estratégia dos juros altos deixou de atrair capitais, culminando na desvalorização
cambial do início de 1999.
As taxas de juros que estaremos abordando são as taxas primárias, ou básicas,
que regulam a remuneração paga pelos títulos públicos. Em nosso caminho, de forma
leve, abordaremos diversos conceitos que tornaram-se lugar comum nos últimos anos:
cupom cambial, déficits gêmeos, política monetária passiva etc.”

Up-To-Date® - no98 – O COMPORTAMENTO DOS JUROS
DURANTE O PLANO REAL.

3

C AVALCANTE

&

®

A SSOCIADOS

O PLANO REAL E O BOOM
DE CRÉDITO

Quando o Plano Real foi lançado, o governo tomou algumas atitudes com relação aos juros e ao câmbio. Da observação de tentativas anteriores de estabilização, tomou-se a lição de que o consumo era fortemente estimulado após o lançamento de um
plano. Dessa forma, a taxa de juros foi elevada, assim como os recolhimentos compulsórios dos bancos. Essas duas medidas comprimiram a liquidez, diminuindo a quantidade de recursos em poder dos bancos para concessão de crédito, provocando o aumento
das taxas de juros para o consumidor.
Naquele momento, o ponto mais importante na condução da política econômica
era manter o nível de atividade sob controle, por meio da rígida administração da oferta
monetária.
Com a queda da inflação, as pessoas incorreram em dois erros de julgamento. O
primeiro foi avaliar que as taxas de juros estavam muito baixas: eram baixas sim, mas
em termos nominais, comparados aos 50%, 60% ao mês do período inflacionário. Mas
eram elevadas, em termos reais. O segundo erro foi a estratégia dos consumidores de
olhar apenas as prestações do crediário: como eram fixas em reais, não importava a taxa
de juros cobrada, mas a capacidade de pagamento do consumidor. Esses erros de percepção contribuíram para a explosão de inadimplência ocorrida em 1995 e 1996.
As primeiras medidas implementadas pelo Governo não surtiram o efeito desejado. A expansão do crédito foi de aproximadamente 80%, em termos reais, em pouco
mais de seis meses.
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Crescimento das Operações de Crédito e Oferta Monetária
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Fonte: Banco Central
OBS: crescimento deflacionado pelo IGP-DI
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MEDIDA PARA REFREAR O
CONSUMO: JUROS

Durante 1994 o Governo reforçou as medidas para a contenção do crédito. Dentre elas, destaca-se o aumento dos níveis de recolhimento compulsório sobre os recursos
dos bancos para os patamares mais elevados já vistos. Inclui-se aí o ineditismo do depósito compulsório sobre operações ativas: para cada operação de crédito direto ao consumidor, concedida por um banco, dever-se-ia depositar compulsoriamente no Banco
Central 15% do valor do crédito original:
Período
Antes de Junho-94
Jun-94
Ago-94
Out-94
Dez-94
Abr-95
Mai-95
Jun-95
Jul-95
Ago-95
Set-95
Nov-95

Dep à Vista

Dep à Prazo

Poupança

Oper. de Crédito

40
100
100
100
90
90
90
90
83
83
83
83

0
20
30
30
27
30
30
30
30
20
20
20

15
20
30
30
30
30
30
30
30
15
15
15

0
0
0
15
15
15
12
10
10
8
5
0

Fonte: Banco Central

Evidentemente, o efeito dessas medidas foi um brutal aperto monetário, que elevou as taxas de juros ainda mais. Esse arroxo creditício trouxe consigo uma crise de
inadimplência dos consumidores que chegou a afetar a saúde do sistema financeiro nacional.
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Para piorar as coisas, o aumento dos juros primários tem efeito sobre o endividamento do governo e sobre o déficit público. A partir deste momento o aumento dos
juros começa a ser uma variável relevante na percepção de risco dos investidores estrangeiros sobre a economia brasileira.
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COMO O GOVERNO TORNOUSE REFÉM DOS JUROS

Como demonstramos anteriormente, nos primeiros três meses do Plano Real o
aumento dos juros tinha como objetivo a contenção da atividade econômica. Nessa época, a taxa de câmbio era flutuante1: a procura por reais, devido àquelas elevadas taxas de
juros, valorizou a cotação da moeda nacional. Para o Governo essa foi uma boa conseqüência, pois uma taxa de câmbio valorizada, juntamente com a abertura comercial,
contribuía para que os preços permanecessem sob controle.
Já em setembro de 1994, o governo muda o regime cambial, para frear a valorização do real. A partir daí entra em cena um jargão que foi representante de uma época:
o “cupom cambial”.
Mas o que era o cupom cambial e o que isso tinha a ver com o patamar elevado
das taxas de juros?
Com a implementação do regime cambial de taxas administradas pelo Governo,
os investidores externos, aqueles que eram atraídos por elevadas taxas, os capitais voláteis, faziam uma conta relativamente simples para saber se valia a pena correr o risco de
colocar seu dinheiro no Brasil. Esse regime cambial permitia que projeções sobre o
comportamento da taxa de câmbio fossem executadas com relativa tranqüilidade. A
conta feita pelos investidores, de maneira muito simplificada era a seguinte:

1

Embora houvesse um teto formal, de R$ 1,00 para US$ 1,00.
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% ao ano
19
4
15

O cupom cambial era a rentabilidade em dólares que uma aplicação em títulos
do governo brasileiro denominados em reais (e, portanto, em títulos de renda fixa), fornecia ao seu tomador. Para atrair capital, essa rentabilidade deveria compensar o risco
Brasil .
Uma questão para ser discutida é: o Brasil precisava atrair capitais, mantendo taxas de juros elevadas e prejudicando a atividade econômica interna?
Como vimos, o aumentos dos juros no início do Plano Real desempenhou importante papel na manutenção da estabilidade de preços. No entanto, a valorização cambial provocou um aumento das importações superior à capacidade de exportação do
Brasil: desde 1995, a balança comercial é deficitária.
Saldos da Balança Comercial (R$ bi)
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Fonte: Banco Central

No início, esses déficits eram cobertos pela entrada de capitais, em investimentos diretos e em títulos (capitais voláteis). A persistência dos déficits na balança comercial começou a mudar a percepção de risco dos investidores estrangeiros de capital volátil.
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Para o governo, passou a ser importante a entrada desses capitais, pois eram, direta ou indiretamente, direcionados para títulos públicos (daí a expressão “déficits gêmeos”, utilizada para caracterizar a dependência do Governo dos capitais voláteis).
Nesse ponto, devemos recapitular nossa história: o objetivo dos juros altos era
evitar uma explosão do consumo. Os juros altos atraíam capitais, valorizando a taxa de
câmbio. Mas também alimentavam o déficit público. A valorização cambial provocou
déficits comerciais, pois os produtos importados, estavam relativamente baratos.
Portanto, os déficits comerciais persistentes e a elevação do déficit público pioraram a percepção do risco Brasil. O Governo entrou em um processo auto-alimentado,
em que passou a ser dependente dos recursos externos, para fechar a balança de transações correntes2 e para rolar a dívida pública. A taxa de juros perdeu sua dinâmica interna. Os investidores externos exigiam um prêmio mínimo para manter o capital no Brasil: estava criado um piso para as taxas de juros, às custas da atividade econômica doméstica. Diz-se que a política monetária se tornou passiva. Esse processo ficou conhecido na época como “armadilha cambial”.

2

que inclui além da balança comercial, entre outros, juros das captações e dividendos de multinacionais.
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AS CRISES EXTERNAS
SURGEM: OS JUROS
SOBEM...

Como vimos na seção anterior, havia um piso para as taxas de juros, determinado pela percepção de risco dos investidores externos. Obviamente, essa era uma situação delicada, que poderia piorar a qualquer choque da economia internacional. Infelizmente para o Brasil esses choque ocorreram, primeiro com a crise do México (12/1994)
e, principalmente, com a crise da Ásia, em meados de 1997. Durante a crise da Ásia
ocorreu o primeiro forte ataque especulativo contra a moeda brasileira. O Banco Central, como medida de defesa, aumentou os juros para patamares estratosféricos. O Brasil
perdia reservas acentuadamente. Ao mesmo tempo em que os juros foram elevados, o
Governo editou o chamado pacote 51, com medidas de controle das finanças públicas.
O pacote não foi cumprido, restando como única conseqüência da época, mais juros
altos.
A crise da Ásia foi de certa forma refreada, e o ataque especulativo, abortado.
No entanto, a percepção de risco do investidor externo não era mais a mesma. A taxa de
juros exigida, o cupom cambial, era bem maior: mais uma vez, às custas da atividade
econômica interna.
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Taxa básica (Taxa Over, % ao ano)
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Fonte: Banco Central (OBS: taxa real deflacionada pelo IGP-DI)

Em meados de 1998, a Rússia desvaloriza sua moeda e decreta moratória.
As conseqüências para o Brasil foram novo ataque especulativo e uma nova rodada de aumento das taxas de juros. Devemos lembrar que o pacote de medidas anti
déficit público ficou apenas na retórica. A percepção de risco do Brasil era enorme, e a
situação só passou a ficar mais calma com a divulgação de um novo pacote de medidas,
contando com o aval do FMI por meio de um empréstimo de liquidez emergencial.
(medidas em voga até os dias de hoje). Logicamente, as taxas de juros permaneciam
elevadas.
A situação era extremamente delicada. Bancos internacionais e nacionais compravam dólares na iminência de uma desvalorização cambial. As empresas que podiam, preparavam seu hedge, na espera do pior.
O ano de 1999 inicia-se de uma forma turbulenta. O novo governo de Minas Gerais decreta moratória unilateral de sua dívida, renegociada pouco tempo antes, com a
União. Esse foi o estopim do ataque especulativo final. Em 13 de janeiro a moeda é
deixada a flutuar livremente, abrindo caminho para que o Governo retomasse o controle da taxa de juros interna.
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PÓS DESVALORIZAÇÃO: OS
JUROS AINDA NÃO
BAIXARAM?

Mesmo após a desvalorização, os juros ainda não baixaram. Com a desvalorização cambial, uma série de produtos tornaram-se mais caros do dia para a noite. Esses
produtos são conhecidos como tradeables3, chamados assim por terem seus preços definidos no mercado externo. De outro lado, muitas empresas tinham dívidas atreladas à
variação cambial, que ficaram mais caras. Outras empresas tinham insumos importados. Esses fatores geram, pelo lado da oferta, pressões para o repasse dos aumentos de
custo para os preços.
O Governo havia recuperado a capacidade de operar a política monetária. Os juros internos não são mais parâmetro para os investidores externos, pois não há mais
necessidade de atrair capital externo, uma vez que desequilíbrios no balanço de pagamento são corrigidos pela própria variação da taxa de câmbio.
Assim sendo, o Governo pode se utilizar da política cambial ativamente para
evitar pressões inflacionárias: aumentam-se os juros novamente!
Felizmente, as pressões inflacionárias puderam ser contidas. Em 1999, o índice
de preços ao consumidor, o IPCA, foi de apenas 8,94%, baixo tendo-se em vista uma
desvalorização cambial de 49% (vide Up-To-Date® 86 para as perspectivas para 2000
sobre câmbio e inflação). Desde janeiro do ano passado, muito embora a taxa de câmbio tenha passado por fortes oscilações, as taxas de juros primárias vêm sendo reduzidas continuamente.
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Câmbio (R$ / US$) e Taxa Básica (% ao ano)
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Fonte: Banco Central

Embora a redução das taxas primárias tenha sido contínua, as taxas de juros para
o tomador final continuam elevadas.
Agora que a política monetária voltou a ser controlada pelo governo, cabe entender quais são os motivos microeconômicos da diferença tão pronunciada entre taxas
primárias e as taxas cobradas pelos bancos no varejo. Esse será o assunto de nosso
próximo Up-To-Date® sobre economia.

3

tais como commodities agrícolas.

Up-To-Date® - no98 – O COMPORTAMENTO DOS JUROS
DURANTE O PLANO REAL.

14

