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Estrutura	da	Apresentação

Por	que	a	fixação	do	juro	é	uma	decisão	crucial?

Por	que	a	taxa	real	básica	de	juros	no	Brasil	é	tão	elevada?



Por que a fixação do juro é 
uma decisão crucial que muda 

o contexto de maneira irreversível 
a não ser à custa de prejuízo?



”Estelionato	Eleitoral”
(função	política:	
atinge	economia)

Consideremos	
a	atual	conjuntura	de	
um Sistema	Complexo	
cujo estado	inicial	
não	é	completamente	
conhecido.	

Isto	porque	
decisões ex-ante são	
vistas	ex-post,	isto	é,	
a	partir	do	“ponto	de	
chegada”	atual.

A	conjuntura	
econômica	é	composta	
de	fatos	transcorridos	
em	um	processo	
socioeconômico	e	
político	ainda	em	
andamento.

Há	dependência	de	
trajetória	caótica	
quando	se	afasta	
progressivamente	das	
condições	iniciais .

Esta	imprecisão	dos	
dados	iniciais e	
os	eventos	políticos	e	
econômicos	
interdependentes	
se	refletem	na	
qualidade	da	previsão	
que	somos	capazes	
de	fazer	sobre	
o	estado	futuro desse	
Sistema	Complexo.

”Nova	Matriz	Macroeconômica”:
Macroeconomia	Prudencial;

Queda	de	Preços	das	Commodities;	
Depreciação	Gradual	da	Moeda;	
Cruzada	da	Dilma	contra	Juros;
Desoneração	Fiscal;	Aumento	do	
Custo	Unitário	do	Trabalho	(CUT).

”Velha	Matriz	Neoliberal”:
Choque	Tarifário	Inflacionário;
Choque	Cambial	Inflacionário;
Corte	de	Incentivos	Creditícios	e	
Fiscais	para	Investimentos;	
Depressão	e	Inflação.

”Lua-de-Mel	com	a	Presidenta”
(função	popularidade:

economia	atinge	política)



• A	Decomposição	da	Inflação	de	2015	e	
2016	comprova	a	responsabilidade	da	
política	econômica	levyana no	"liberou	
geral"	dos	preços	administrados.	

• Provocou	um	choque	tarifário	
que	resultou	em	choque	inflacionário	e	
choque	cambial,	pela	fuga	de	capitais	
de	um	ambiente	de	locaute	
empresarial	golpista.	

• O	choque	de	juros	foi	
o	instrumento	usado	para	"zerar	tudo".



Juro	
Básico

Salário

Aluguel

Lucro

Câmbio



SELIC	é	fixada	pelo	
COPOM	- Comitê	de	
Política	Monetária	do	
Banco	Central	do	Brasil	
com	o	objetivo de	

alcançar	uma	meta	para	
a	taxa	de	inflação	com	
base	em	uma	recessão	

econômica.



Maior	Depressão	da	História	do	Brasil
Stop-and-Go Stop-and-Go Stop-and-GoStop-and-Go Stop-and-?

Depressões

Neoliberais	=	STOP Desenvolvimentistas	=	GO
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Com	recessão e	
desemprego cai	o	poder	
de	barganha	sindical	
para	a	reposição	da	
inflação	que	corrói	

o	poder	de	compra	dos	
trabalhadores.



Grande	Depressão:	Desemprego e	Queda	de	Renda	Per	Capita



Com	juro	elevado	
aumenta	o	custo	de	
oportunidade	de	se	
investir	em	imóvel	e	
dificulta	a	venda	de	
imóveis,	caindo	seus	

valores	reais	e	
renda	de	aluguel.



Com	a	queda	das	
vendas,	tanto	pela	
elevação	do	custo	de	
compras	a	prazo,	

via	prestações,	quanto	
pela	perda	do	poder	
aquisitivo	dos	salários,	

os	lucros dos	
comerciantes	e	
industriais	caem.





Juro	interno	disparatado	
em	relação	ao	juro	
internacional	atrai	

capital	estrangeiro	pelo	
cupom	cambial:	

expectativa	de	dólar	
apreciado na	entrada	e	
depreciado na	saída.



2	X 2º	colocado!

• Juros	no	Brasil	
é	a	variável	
determinante
de	variáveis-
chave,	mas	
determinada
de	maneira	
arbitrária	e	
disparatada	
em	relação	ao	
resto	do	
mundo.



Impactos	de	Juro	e	Depreciação	da	Moeda	Nacional	sobre	Fluxos	Anuais	de	Ingresso	e	Retorno	de	Investimentos	Estrangeiros	em	Carteira	considerando	o	Cupom	Cambial	=	
(I	-i*)	- ê

Ano

Carteira 
Fluxo de 
Ingresso 

(US$ 
Milhões) (a)

Carteira 
Fluxo de 
Retorno 

(US$ 
Milhões) (b)

Carteira 
(Ingresso -
Retorno) 

Saldo (US$ 
Milhões) 

(c=a - b))

Fluxos 
Líquidos 

Acumulados 
(d=somatóri

a de c)

Dólar Livre 
Venda 

(R$/US$) 
Fim de 

Período (e)

Fluxos 
Acumulados 
de K* (líq.) 

R$ MM 
(f=dxe)

Taxa de 
Juro Federal 
Funds - Fim 
de Período 

(g)

Taxa de 
Juro 

Over/Selic -
Fim de 

Período (h)

Juro Interno 
- Juro 

Externo 
[i=(h-

g)/100]
Aplicação R$ 
MM (j=fxi)

Hipótese de 
Saída no 

ano em US$ 
MM (k=j/e)

Ganho de 
Capital em      
US$ MM 
(l=k-d)

Rentabilidad
e no ano em 
% [m=(l/c) 

x 100]
2001 9.347,60 10.076,42 -728,81 -728,81 2,32 -1.691,13 17,32 1,173 -1983,70 -854,89 -126,08 17,30
2002 7.565,01 7.901,06 -336,05 -1.064,86 3,53 -3.762,47 1,00 19,17 1,182 -4446,23 -1258,38 -193,52 18,17
2003 11.019,70 8.599,17 2.420,53 1.355,67 2,89 3.916,80 0,94 23,35 1,224 4794,48 1659,45 303,78 22,41
2004 20.218,69 19.948,72 269,97 1.625,64 2,65 4.315,10 2,25 16,25 1,140 4919,05 1853,17 227,53 14,00
2005 36.038,57 35.331,87 706,70 2.332,34 2,34 5.459,31 4,00 19,05 1,150 6280,92 2683,35 351,01 15,05
2006 59.845,02 49.643,79 10.201,23 12.533,57 2,14 26.796,77 5,38 15,08 1,097 29396,54 13749,55 1215,98 9,70
2007 154.642,63 120.765,04 33.877,59 46.411,16 1,77 82.208,09 3,00 11,88 1,089 89504,78 50530,56 4119,40 8,88
2008 218.687,29 219.232,90 -545,62 45.865,54 2,34 107.187,77 0,25 12,48 1,122 120298,28 51475,52 5609,98 12,23
2009 142.533,52 115.406,90 27.126,62 72.992,16 1,74 127.093,95 0,01 9,93 1,099 139704,73 80234,74 7242,58 9,92
2010 128.768,65 94.154,29 34.614,35 107.606,51 1,67 179.293,97 0,10 9,73 1,096 196556,44 117966,90 10360,39 9,63
2011 106.206,38 115.329,57 -9.123,19 98.483,32 1,84 181.209,31 0,04 11,80 1,118 202519,52 110064,96 11581,64 11,76
2012 192.724,10 172.977,67 19.746,43 118.229,75 2,08 245.917,88 0,03 8,50 1,085 266747,12 128243,81 10014,06 8,47
2013 314.214,19 279.636,11 34.578,08 152.807,83 2,34 357.570,32 0,04 8,20 1,082 386748,06 165276,95 12469,12 8,16
2014 397.605,80 350.880,68 46.725,12 199.532,95 2,64 526.766,99 0,03 11,00 1,110 584553,33 221421,71 21888,76 10,97
2015* 123.129,52 90.409,84 32.719,68 232.252,63 3,22 747.853,47 0,13 13,60 1,135 848589,33 263537,06 31284,43 13,47

Fonte:	CVM	e	BCB	(elaboração	do	autor	FNC) *Dados	de	janeiro-maio K*:	Capital	Estrangeiro
Rentabilidade	
Média/Ano 12,67

17,30 18,17

22,41

14,00 15,05

9,70 8,88

12,23
9,92 9,63

11,76

8,47 8,16
10,97

13,47

Rentabilidade	Anual	do	Cupom	Cambial
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Em	2016,	o	consumo	das	
famílias representou	

64%	do	PIB,	o	consumo	do	
governo 20,2%,	a	formação	
bruta	de	capital	fixo	15,4%,	

a	exportação 12,5%	e	
a	importação -12,1%.



Retomada	do	
crescimento	depende	do	
mercado	interno	e	do	
crédito	ao	consumidor.





Juros	elevados	são	
os	maiores	responsáveis	pelo	
déficit	público	nominal	=>	
blefe	dos	investidores:	

dúvida	sobre	a	capacidade	
de	pagamento	

governamental	dos	
próprios	juros.



Juros:	82%	em	2015	
e	72%	em	2016	do	
Déficit	Nominal.

Trocar	Operações	Compromissadas	por	
Depósitos	Remunerados	no	Banco	Central:	
equivalente	a	18%	do	PIB

com	médias	diárias	de	
R$	1,1	trilhão	em	janeiro	de	2017



A	previsão	de	déficit	do	
RGPS	para	2017	passou	para	

R$	188,8	bi	refletindo	
a	queda	da	arrecadação	

previdenciária	de	R$	9,4	bi,	
para	o	total	de	R$	371,7	bi.	
As	despesas	com	benefícios	
previdenciários	recuaram	
R$	1,8	bi,	para	R$	560,6	bi.



Reflexo	da	queda	do	
PIB	em	7,2%	no	
biênio	e	aumento	do	
desemprego

8,93

6,46

2,47

Dez



Investimentos estão	
sem	incentivos	pela	

expectativa	pessimista	
quanto	ao	lucro	e	por	causa	

da	capacidade	ociosa
devido	à	queda	das	vendas.



Juro	elevado,	somado	ao	
imenso	spread	bancário,	

resulta	em	juro	de	mercado	
de	empréstimo	elevadíssimo,	
conduzindo	os	investidores	

produtivos	seja	para	
o	crédito	direcionado,	seja	
para	o	crédito	internacional,	

sujeito	ao	risco	de	
variação	cambial.





Tendência	à	apreciação	da	
moeda	nacional	beneficia	
a	competitividade	das	

importações,	apropriando-se	
de	mercado	interno	dos	
produtos	nacionais,	em	

nome	de	combate	à	inflação.



Tendência	à	apreciação	
da	moeda	nacional	
pelo	juro	disparatado	

prejudica	as	exportações
nacionais.



Agropecuária:	
queda	de	7,2%	
do	PIB	em	2003	
para	5,5%	do	PIB	

em	2016

Indústria	Geral:	queda	
de	28,6%	do	PIB	em	2004	

para	21,2%	do	PIB	
em	2016

Serviços:	
elevação	de	

64,7%	do	PIB	em	
2004	para	73,3%	
do	PIB	em	2016



Comércio:	elevação	
de	7,7% do	PIB	

em	2002	para	12,5%
do	PIB	em	2016

Indústria	de	Transformação:	
queda	de	17,8% do	PIB	

em	2004	para	11,7%	do	PIB	
em	2016

Serviços	
Financeiros:	

elevação	de	6,5% do	
PIB	em	2004	

para	8,3% do	PIB	
em	2016



Queda	das	
Participações	na	

Renda	das	
Castas	

Produtoras

Crescimento	das	
Participações	na	Renda	

das	Castas	dos	
Mercadores-Financistas

Conflito	
Distributivo
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Por que a taxa real básica de 
juros no Brasil é tão elevada?



Hipótese 1: a taxa real básica de 
juros no Brasil é tão elevada 
por causa da dívida pública.



37

Q
ue

da
	d
a	
re
la
çã
o	
dí
vi
da
/P
IB possibilitaria	

redução	da	taxa	
básica	de	juros	–
e	não	o	inverso	–,	
devido	à	melhoria	
do	poder	de	
barganha	da	STN	
face	aos	
carregadores	da	
dívida	pública	nos	
leilões	primários.

Al
on

ga
m
en

to
	d
o	
pr
az
o	

m
éd

io reduziria	risco	de	
refinanciamento,
criaria	um	círculo	
virtuoso,	pois	a	
consequente	
redução	da	SELIC	
geraria	novas	
ampliações	no	
prazo	da	dívida	
pública	federal.

M
ud

an
ça
	d
a	
co
m
po

siç
ão eliminação	das	

LFTs	restauraria	
o	efeito	riqueza
(MtM:	marcação-
a-mercado)	e	
reduziria	a pressão	
para	elevar	a	taxa	
de	juros	básica.

outra	vantagem	da	eliminação	das	LFTs:	tornar	a	curva	a	termo	da	taxa	de	juros	“normal”	
no	Brasil,	uma	vez	que	aplicações	pós-fixadas	tornavam	tal	curva	invertida	(SELIC	>	TJLP),	
o	que	favoreceria	o	desenvolvimento	do	mercado	de	títulos	privados	de	longo	prazo.

receitas	com	foco	na	dívida	pública	para	
redução	da	taxa	de	juros



Hipótese 2: a taxa real básica de juros 
no Brasil é tão elevada por causa da 

esterilização do impacto monetário da 
ampliação das reservas cambiais em 
situação de escassez de poupança.



trade-off entre moeda apreciada e 
nível do juro interno
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Ev
ita

r	a
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pr
ec
ia
çã
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m
oe

da
	n
ac
io
na

l Impõe	a	necessidade	
de	esterilizar	os	
recursos	emitidos	
para	a	compra	de	
reservas	
internacionais,	
restabelecendo	
a	pressão	sobre	
a	necessidade	de	
financiamento	do	
setor	público.	

Es
ca
ss
ez
	d
e	
po

up
an

ça A	existência	de	
financiamento	
externo	só	aliviaria	
a	restrição	de	
poupança	interna	
para	o	
financiamento	
público	
se	não	houvesse	
intervenção	
esterilizadora	para	
evitar	a	apreciação.

Ac
um

ul
ar
	re

se
rv
as
	ca

m
bi
ai
s Impede	que	a	

moeda	nacional	
seja	ainda	mais	
apreciada,	
o	que	ampliaria	a	
“poupança	externa”	
(déficit	do	Balanço	
de	Transações	
Correntes)	e	
abriria	espaço	para	
a	redução	da	taxa	
de	juros.

Em	curto	prazo,	há	uma	alternativa:	reduzir	a	despesa	pública	
para	compatibilizá-la	com	a	taxa	de	poupança	privada	disponível,	ou	seja,	

reduzir	o	déficit	público.
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O	presidente	José	Sarney	
desabafou	diante	de	seus	
assessores	econômicos:	

“Para	controlar	a	inflação	por	
meio	do	corte	dos	gastos	
públicos,	eu	não	preciso	de	
economistas	brilhantes...”



críticas às receitas 
ortodoxas e heterodoxas
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El
ev
ar
		a
	p
ou

pa
nç
a Empiricamente,	

não	se	verifica	
nenhuma	relação	
positiva	entre	
os	níveis	de	
poupança	bruta	
(tanto	interna,	
quanto	externa)	e	
a	taxa	de	juros	
no	Brasil. Al

on
ga
r	e

	m
ud

ar
	co

m
po

siç
ão
	

da
	d
ív
id
a	
pú

bl
ic
a É	contraditória	em	si	

mesma,	uma	vez	
que	as	LTNs	
apresentam	um	
prazo	médio	
bastante	inferior	ao	
prazo	médio	de	
outros	títulos,	como	
as	NTN-Fs e	as	LFTs.

El
im

in
ar
	L
FT
s Aumenta	o	risco	

sistêmico	no	momento	
de	reversão	da	política	
monetária	de	
tendência	de	baixa
para	a	de	alta nos	
juros,	ou
eleva	o	custo	para	o	
Tesouro	compensar	o	
risco	de	perda	de	valor	
de	mercado	dos	títulos	
prefixados,	no	caso	
dessa	reversão.



Hipótese 3: a taxa real básica de juros 
no Brasil é tão elevada por causa da 

overdose necessária para 
sobrepor-se ao crédito direcionado.



Modelo	
Gangorra

Juro	está	
no	céu



A	relação	crédito/PIB	declinou	para	48,7% em	fevereiro	de	2017,	ante	52,7% em	fevereiro	de	2016.



Sem	considerar	a	concorrência	destes	com	
”seus” bancos	privados,	

cujo	eufemismo	é	“externalidades“,	
teoricamente,	poderia	se	responder	

que	é	por	causa	da	
Doutrina	da	Poupança	Forçada.

Esta	prega	que	os	bancos	podem	apenas	agir	
como	intermediários	financeiros	neutros,	
canalizando	exatamente	a	poupança	
preexistente	para	o	investimento.	

Caso	isso	não	ocorra	assim,	o	crédito	
financiará	investimento	em	demasia,	
que	se	desequilibrará	com	a	poupança	

preexistente,	provocando	
expansão	da	demanda	agregada	além	da	

oferta	agregada	disponível.	

De	acordo	com	esse	modelo	mental	estático-
comparativo (baseado	na Lei	de	Say),	
tal	desequilíbrio	provocaria	inflação,	

corroendo	o	poder	aquisitivo	dos	salários	reais,	
ou	seja,	forçando	uma	queda	do	consumo	até	

o	nível	de	poupança	necessário	
àquele	nível	de	investimento	financiado	pelo	

“excesso	de	crédito”.	

Porque	a	ortodoxia	
não	gosta	de	crédito	
bancário	direcionado	
por	bancos	públicos?



• Método	Dinâmico	versus
Método	Estático-Comparativo	
entre	Equilíbrios:

• doutrina	da	poupança	forçada:	
D M	sc =>	(I >	S)	=>	(	DDA	>	OFA	)	=>	
D P =>	Ñ W/P =>	Ñ C	=>	D S

• a	demanda	por	fundos	(investimento)	
e	a	oferta	de	crédito	(e	a	poupança	
ex-post)	são	interdependentes:	
I p =>	M	d c =>	I e =>	D Y =>	
[	Y t +	1 - C	t +	1 ]	=	S t +	1

• regular	demanda	sem	deixar	de
direcionar	o	crédito	para	
investimento	em	infraestrutura	e	
capacidade	produtiva,	
aumentando	a	oferta	agregada.

Interação	entre	multiplicador	de	renda	e	monetário	
PMgC =	0,8,	ou	seja,	K =	1	/	(1	– 0,8)	– em	R$	milhões

O	sistema	bancário	multiplica	a	quantidade	de	moeda	
(e	gera	funding)	à	medida	que	empresta	para	gastos	

que	multiplicam	renda	e	expandem	a	capacidade	produtiva.



Mudança	em	curso	na	
metodologia	de	cálculo	

da	TJLP

prevê	que	
a	TJLP	flutue	como	

uma	taxa	de	mercado	

de	maneira	que	
a	política	monetária	

iniba
a	política	de	crédito

Banco	Central	do	Brasil	
regulará	o BNDES

TJLP =	taxa	de	juros	de	
títulos	da	dívida	pública	

de	“longo	prazo”
(NTN-B de	5	anos)

”Efeito	Riqueza”:	
se	a	taxa	de	juros	do	

BNDES	virar	
IPCA	+	Juro	Prefixado

elevação	da	MtM
(marcação-a-mercado)	
em	seus	empréstimos	e

perda	de	capital	com	
Provisões	para	

Devedores	Duvidosos

menor	alavancagem	
financeira	emaior	

depressão	econômica



Hipótese 4: a taxa real básica de 
juros no Brasil é tão elevada 
por causa da dependência do 
resultado não operacional ou 
renda do capital financeiro.
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Vício	em	“dinheiro	
raro	e	caro”	(juro	alto)	
– e	não	em	“dinheiro	

farto	e	barato”

O	funcionamento	da	economia	
brasileira	se	viciou	em	operar	com	
juros	elevados	(efeito	riqueza)	e	
tornou-se	dependente	dessa	
droga,	cuja	desintoxicação	é	
penosa,	mas	imprescindível	

para	se	levar	uma	vida	normal.
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O	setor	produtivo,	estrategicamente,	
opera	com	elevados	recursos	líquidos	
em	caixa	para	autofinanciamento.	

Segundo	o	CEMEC,	em	2005,	69,2% do	
investimento	de	empresas	e	famílias
foi	feito	com	recursos	próprios;	
em	2016,	40,6%.	

A	receita	financeira	de	curto	prazo	pode	ter	
contribuído	para	a	viabilidade	de	muitos	negócios;	
exigiria	das	empresas	não	apenas	
a	gestão	do	caixa,	mas	também	
a	gestão	estratégica	em	caso	de	perderem	essa	
fonte	de	receita	não	operacional.	







Hipótese 5: a taxa real básica de juros 
no Brasil é tão elevada por causa da 
overdose da droga da Diretoria do 

Banco Central, incentivada pela 
ausência do ”duplo-mandato”.



Por que as nações fracassam?
instituição econômica inclusiva

• fomenta a atividade 
econômica empregadora

instituição econômica extrativista

• espolia renda da maioria 
em favor da minoria



”Escolha dos Campeões”: 
realizada pelo Banco Central do Brasil!

Não	haverá	solução	unilateral	tanto	
na	área	fiscal	quanto	na	tendência	à	

apreciação	da	moeda	nacional	
enquanto	o	juro for	uma	variável	sob	
o	livre	arbítrio	do	Banco	Central.

Provoca a disparidade	entre	
a	taxa	interna	e	a	externa	e	
eleva	o	cupom	cambial.

É	necessário	o	mandato	dual	
para limitar	seu	arbítrio	entre	

duas	metas:	controle	da	inflação e	
expansão	do	emprego.



A	riqueza	financeira	de	112	mil	clientes	sob	gestão	de	patrimônio	especial	dos	bancos	
em	sete	anos	multiplicou	em	quase	três	vezes	(2,86)	seu	valor	nominal,	
acumulando	mais	R$	540	bilhões	ou	mais	de	½	trilhão	de	reais!

dez09-
dez16	=
9%	do	
PIB de	
2016:
(R$	
6.267,0	
bilhões)	
>	déficit	
nominal.

Obs.:	Riqueza	média	de	cada	família	dos	54.100	grupos	econômicos	em	dezembro	de	2016:	R$	15.371.414,58



Perguntas

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	o	crédito	direcionado?

Por	que	os	economistas	neoliberais	
abominam	a	TJLP	subsidiada	

abaixo	da	taxa	de	juro	do	mercado?

Por	que os	economistas	neoliberais	
abominam	a	”política	dos	vencedores”	do	BNDES?



Recapitulação	Final	das	Respostas

Porque	acham	que	bancos	têm	de	ser	
apenas	intermediários	financeiros	neutros	

”canalizando	a	poupança	para	o	investimento”.

Porque	acham	que	a	taxa	de	juro	básica	é	elevada	
devido	à	existência	de	taxa	de	juro	subsidiada	baixa.

Porque	amam	a	ideologia	de	igualdade	de	oportunidades,	
porém	prezam	mais	evitar	a	eutanásia	dos	rentistas	e	

capitalizar	a	própria	riqueza	financeira,	
defendendo	o	Banco	Central	fazer	”escolha	de	campeões”.



fercos@unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


