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Não tenhamos a menor dúvida de que os juros sempre foram ― e sempre serão ― o melhor 

termômetro utilizado para medir o nível de saúde da atividade econômica de um país. 

Assim como em todo e qualquer ramo de atividade humana, na ciência econômica também 

existem dogmas, preconceitos e mitos. Na Idade Média, por exemplo, a cobrança de juros, também 

chamada de usura, constituía um problema ético e era terminantemente proibida pela Igreja 

Católica. Mas, foi somente com a expansão comercial e o desenvolvimento do capitalismo, no 

século XVI, que a cobrança de juros deixou de ser crime e passou a ser aceita e incorporada à 

ordem econômica então vigente. 

Em geral, as boas idéias e a criatividade surgem com mais motivação durante os períodos 

agudos de crise. A devastadora crise econômica mundial de 1929, também chamada de a “Grande 

Depressão”, demonstrou a necessidade de uma nova ordem econômica e inspirou o célebre 

economista John Maynard Keynes a lançar a mais famosa obra macroeconômica do século XX: a 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Sustentava Keynes, que a economia só pode 

encontrar seu real equilíbrio se o governo adotar uma política adequada de investimento que garanta 

a elevação da renda e do emprego, através da regulação da taxa de Juros mantendo-a abaixo da 

“eficiência marginal do capital”, ou seja abaixo das expectativas especulatórias de lucros. É 

exatamente nesse ponto que está a intervenção do Estado na economia, e tem início a formação da 

corrente do neoliberalismo. 

Não existe, na história mundial, nenhum país que tenha conseguido prosperar 

economicamente com elevadas taxas de juros. Países de economias sólidas como os Estados 

Unidos, Japão, China, Alemanha, Canadá, preferem baixar estrategicamente os juros e os impostos 

como forma de incentivar o reaquecimento econômico. Não há, pois, na atual política econômica 

brasileira mecanismos, claramente expressos, que estimulem a transferência de investimentos do 

mercado financeiro para o setor produtivo. 

Parece-me que, agora, o governo brasileiro começou a entender a importância da taxa de 

juros como um instrumento indispensável na regulação da atividade econômica. Em recente 

decisão, pela nona vez consecutiva, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. Por 

unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0,75 ponto 

percentual, de 8,25% ao ano para 7,5% ao ano. Com essa redução, a taxa chega quase ao valor mais 

baixo de sua história, pois no período de outubro de 2012 a julho de 2015, ela aumentou 

gradativamente de 7,25% para 14,25% ao ano. Como sabemos, a taxa Selic é o principal 

instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, que é medida pelo Indice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A redução dos juros estimula a economia 

porque barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo. De acordo com o boletim FOCUS, a 

inflação oficial deve fechar o ano de 2017 em 3.06%, mesmo com o aumento dos preços dos 

combustíveis. 

Segundo o Banco Central, somente a aprovação das reformas estruturais poderá garantir a 

manutenção dos juros em níveis baixos por longo tempo. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


