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1 – INTRODUÇÃO

As taxas de juros constituem uma das variáveis macroeconômicas mais
fundamentais para o bom funcionamento da economia. Equilibrar bem a taxa
de juros é tarefa de primordial importância, pois os juros têm papel fundamental
na determinação do nível de atividade, do emprego, da taxa de câmbio e de
outras variáveis econômicas.
A taxa de juros é o instrumento utilizado pelo BC (Banco Central) para
manter a inflação sob controle. Se os juros caem muito, a população tem maior
acesso ao crédito e consome mais. Por outro lado, se os juros sobem, a
autoridade monetária inibe o consumo e investimento, a economia desacelera
e evita-se que os preços subam, ou seja, que ocorra inflação.
Desta forma o objetivo deste trabalho é analisar como as taxas de juros
podem contribuir para o desenvolvimento da economia brasileira.
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2 – TAXA DE JUROS NA ECONOMIA BRASILEIRA

No Brasil, o governo federal emite títulos públicos e, por meio da venda
deles, toma empréstimos para financiar a dívida pública no país e outras
atividades como educação, saúde e infra-estrutura. Quem compra esses títulos
aplica seu dinheiro para, em troca, receber uma contrapartida: os juros. Mas
quem define é o Banco Central, que administra os leilões de títulos do governo
e define uma remuneração sobre eles, que é a taxa básica de juros
(AIDAR,2006).
2.1 – Juros

Segundo Fonseca (2004), juros é o rendimento que se obtém quando se
empresta dinheiro por um determinado período. Os juros são para o credor
(aquele que tem algo a receber) uma compensação pelo tempo que ficará sem
utilizar o dinheiro emprestado.
De acordo com o Banco Central Brasileiro existem as seguintes
modalidades de juros no mercado financeiro:
 Juros compostos – Quando os juros são pagos não apenas sobre o
valor do principal, mas também sobre os juros obtidos em relação ao
principal nos períodos anteriores.
 Juros de Mora – Também conhecido como juros de atraso, o termo
define as taxas de juros cobradas pelas administradoras de cartão de
crédito no caso de atraso de pagamento. O Código de Defesa do
Consumidor estabelece como sendo de no máximo 2%.
 Juros Nominais – Inclui a correção monetária do valor emprestado. Em
geral as taxas oferecidas nas principais modalidades de financiamento
são expressas em termos nominais, ou seja, sem descontar a inflação
no período.
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 Juros reais – A taxa real de juros é determinada como sendo a taxa que
incide sobre um empréstimo (ou financiamento) sem incluir a correção
monetária do montante emprestado. Em condições de inflação zero os
juros reais e nominais são iguais.
 Juros retroativos – Os juros rotativos são os juros cobrados pelo atraso
no pagamento da sua fatura de cartão de crédito, ou sobre a diferença
financiada.
 Juros simples – Ao contrário dos juros compostos, neste caso o juro é
pago apenas sobre o valor do principal (ou montante) do empréstimo ou
aplicação.
 Juros sobre capital próprio – Os juros sobre capital próprio são pagos
com base no lucro retido pela empresa nos anos anteriores, é uma das
formas de remuneração que uma empresa pode dar aos seus
acionistas, a outra sendo o pagamento de dividendos.
2.2 – Taxas de juros

As taxas de juros são calculadas de acordo com alguns fatores como, a
inflação em vigor, com o que foi acordado no contrato ou com o risco do
empréstimo para o credor (STUBER, 2004).
Ainda segundo Stuber, as taxas podem ser maiores ou menores numa
relação proporcional ao tamanho do risco.
No Brasil, os bancos utilizam uma taxa de referência básica, criada em
1979 pelo Banco Central do Brasil, chamada Taxa Selic (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia). Essa taxa também é utilizada na delimitação das taxas
de juros para o comércio.

2.3 - O que é a taxa Selic

Segundo Andrade (2009) a taxa Selic é a taxa média de juros dos
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financiamentos diários realizados entre instituições financeiras e que têm lastro
em títulos públicos federais. Em outras palavras, é a taxa média de juros dos
empréstimos feitos entre bancos com a duração de um dia, para os quais
aqueles que estão captando os recursos deixam como garantia títulos públicos
federais. São as chamadas operações compromissadas.
Os bancos lançam mão dessa forma de financiamento porque, ao fim do
dia, o tamanho de suas reservas precisam atender às exigências do Banco
Central para que o sistema financeiro se mantenha saudável.
Assim, as instituições financeiras que têm menos dinheiro que o
necessário recorrem a empréstimos com aquelas que têm recursos sobrando.
A taxa Selic diária é variável, pois depende da oferta e demanda por
empréstimos entre as instituições financeiras. O valor da taxa pode, desta
forma, ficar um pouco acima ou um pouco abaixo do valor estabelecido como
meta pelo Banco Central(LUNDBERG, 2011).
Para que a Selic se direcione para a meta estabelecida pelo Comitê de
Política Monetária do Banco Central da Pais (Copom), o Banco Central faz
operações de compra e venda de títulos públicos.

Ao comprar títulos públicos das instituições financeiras, a quantidade de
dinheiro em circulação na economia aumenta. Como a taxa de juros nada mais
é que o custo do dinheiro, a maior oferta de recursos faz a Selic cair
(LICHAND, 2009).
Por outro lado quando a intenção é tirar dinheiro de circulação, o BC
vende títulos, e a Selic sobe, pois o dinheiro fica mais escasso.
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É importante frisar que o BC não emite os títulos públicos no Brasil,
apenas o Tesouro Nacional pode emiti-los atualmente. Mas o BC é a entidade
que tem o monopólio da emissão da moeda, e é por meio da compra e venda
de títulos e do estabelecimento da meta da taxa Selic que ele controla a
quantidade de moeda que circula na nossa economia (BANCO CENTRAL DO
BRASIL, 2010).
De acordo com a Receita Federal do Brasil a Selic é uma sigla para
Sistema Especial de Liquidação e Custódia, para títulos federais relativa ao
mês de setembro de 2015, aplicável no pagamento, na restituição, na
compensação ou reembolso de tributos federais exigível a partir de primeiro de
outubro de 2015 é de 1,11%

.
Taxa de juros Selic – Acumulados
A Receita Federal institui que, os juros de mora, incidentes sobre tributos
federais, cujos os fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de
1995, devem ser calculados, no mês de outubro de 2015, nos percentuais
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abaixo indicados, conforme em que venceu o prazo legal para pagamento de
acordo com a tabela a seguir:

2.4 – Relação entre taxa de juros e a economia brasileira
A taxa Selic no Brasil é historicamente alta em relação a outros países,
principalmente os países desenvolvidos, onde ela se aproxima de zero
(MINELLA, 2011). Ou seja, o Brasil é um país onde a renda fixa (investimentos
em que o investidor empresta dinheiro para empresas e para o governo e
ganha juros por isso) tem sido favorecida, mesmo após nossa estabilização
econômica com o Plano Real (MODENESI,2012).
Para Cardim de Carvalho (2007), juros altos em geral estão associados
à alta inflação. O governo trabalha com uma meta de inflação anual em torno
de 4,5% a.a. Sendo que a expectativa de inflação para esse ano já ultrapassou
os 6,5% a.a. Isso significa que os consumidores, as empresas e o governo
vinham gastando mais que a oferta de bens e/ou serviços. Isso tende a elevar
o preço (pela tão falada lei da demanda e da oferta) das coisas.
Segundo Oreiro (2008) juros altos também são sinônimos de dívidas
caras com dificuldade em quitá-las, principalmente quando estão atrasadas. A
inadimplência, portanto, é uma ameaça real à saúde financeira do brasileiro.
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Aidar (2006) afirma que, o aumento da taxa Selic pelo governo é uma
ferramenta adotada para que se consiga controlar a quantidade de dinheiro que
circula na nossa economia. Ao tornar a taxa de juros mais alta, o governo faz o
papel de incentivador para a população poupar gastos, gerando impactos no
investimento de empresas e no consumo das famílias. Este impacto gera um
efeito negativo na economia.
“Ao inibir o consumo e os investimentos, o juro mais alto
diminui o ritmo dos mercados fazendo que o crescimento seja
pequeno. É uma escolha difícil para governantes de qualquer
país e um dilema que a presidente Dilma tem enfrentado desde
o início do mandato (MESQUITA,2014).”

Portanto o aumento da SELIC desestimula o consumo, diminuindo a
demanda (procura por bens e/ou serviços), impedindo que os preços
continuem a subir e, quem sabe, até comecem a cair. Em poucas palavras, o
objetivo do governo, ao elevar a SELIC, é controlar a inflação (SERRANO,
2011).
Por outro lado, a Selic acaba servindo como parâmetro não só para a
remuneração dos títulos públicos, como para os custos dos empréstimos a
pessoas físicas e jurídicas e, consequentemente, para a atratividade de todas
as atividades produtivas (LOYO, 2009).
Para Bacha (2001) quando a atividade econômica esta desacelerada, o
aumento da quantidade de moeda em circulação e a consequente queda da
taxa Selic fazem com que os empréstimos se tornem mais abundantes e
baratos e as atividades econômicas produtivas se tornem mais atraentes.
Dessa forma, há uma maior rentabilidade da Selic com investimentos
que não sejam feitos em títulos públicos, tanto para empresas quanto para
pessoas físicas. Da mesma maneira, fica mais fácil consumir, pois o crédito é
mais acessível e barato.
Contudo, quando a atividade econômica está aquecida demais, a oferta
de bens e serviços pode acabar não atendendo à demanda, fazendo com que
os preços tenham uma elevação geral.
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2.5 - Papel do contador no período de inflação.

O

Contador

deixou

de

fornecer

simplesmente

as

informações

econômico-financeiras, para participar do processo de tomada de decisões,
interpretando, analisando e orientando sobre as estratégias de uma
organização.
Em um período em que a economia está inflacionada a informação
correta e verídica é ainda mais importante possibilitando ao mercado uma
informação segura, demostrando a real situação econômica. Para isso o papel
do contador é observar e aplicar as alterações na legislação vigente que ocorre
frequentemente em períodos que a inflação está elevada, auxiliar o empresário
a entender o mercado possibilitando a redução de custos e a composição do
mesmo devido ao aumento da carga tributária. Proporcionando assim uma
possível estabilidade no mercado competitivo.

2.6 - Alterações nas demonstrações contábeis com as taxas de juros

Em um período inflacionário, ativos de natureza monetária, como o
disponível, realizável e exigível são, na maioria das vezes, demonstrados na
moeda com o atual poder de aquisição. Porém ativos não monetários, como o
imobilizado, os estoques, o capital integralizado, investimentos e aplicações
financeiras, podem estar demonstrados por valor formado em diversos
exercícios, por moedas com vários níveis de poder de aquisição. Com a
inflação estes ativos perdem valor, sendo necessário realizar correções
monetárias

para

que

no

período

os

valores

sejam

fidedignos

nas

demonstrações contábeis.

2.7 - Estabelecendo as alterações dos tributos com a inflação atual

A tributação federal, estadual e municipal vigente está diretamente
ligada a inflação do período. Para controlar os gastos, aumenta se a
arrecadação com impostos no intuito de cobrir despesas governamentais e
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sociais, o governo realiza alterações nos tributos visando equilibrar as receitas
e as despesas.
Esse aumento da carga tributária é resultado de uma política econômica
ruim do país. Um mercado inflacionado gera uma baixa expectativa de
investimento e aumento dos preços. Como a política do governo é ineficiente
ele precisa aumentar os impostos para cobrir as suas despesas. Elevando os
impostos estabelecendo uma crise econômica.
2.8 – Estabelecendo as alterações macroeconômicas sobre a relação da
taxa de juros e inflação.

Durante um período inflacionário a taxa de juros é utilizada para
controlar a inflação do país, quando os produtos aumentam os seus preços
consequentemente aumenta a inflação.
O Brasil possui um sistema de metas para controlar a inflação aplicada
pelo Banco Central, o índice de medição é o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Caso o Banco Central verifique que a inflação possa superar a
meta de determinado período, realiza a política monetária de elevação da taxa
de juros, a Selic. Com o aumento da taxa de juros os consumidores tendem a
diminuir suas compras, devido ao aumento do financiamento e empréstimos
realizados pelo banco, a partir deste processo a inflação aos poucos vai
diminuindo.
Além deste mecanismo há outros que podem controlar a inflação, em
curto prazo o corte de gastos do governo, em longo prazo a expansão da
capacidade produtiva do país aumenta a oferta de produtos o que
consequentemente reduz o preço dos produtos.
A seguir está representado graficamente a situação da inflação no
decorrer dos anos e a variação entre a taxa de juros.

12

Percentual

Variação da taxa de juros e a inflação
10
8
6
4
2
0
Janeiro

Fevereir
o

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Taxa Selic

0,96

1,86

2,9

3,92

5,02

6,1

7,31

8,53

Inflação

1,24

2,4751

3,8278

4,565

5,3388

6,1709

6,8292

7,0642

Fonte: http://br.advfn.com/indicadores/taxa-selic ; http://br.advfn.com/indicadores/ipca/2015

2.9 – Papel Social da taxa de juros.

A taxa de juros contribui significativamente para a economia, mas
também possui um importante papel social, com o aumento das taxas de juros
a dificuldade da população realizar empréstimos e pagar seus financiamentos
aumenta o que prejudica aos que estão com dificuldades financeiras e
incentiva aos que estão estáveis a pouparem dinheiro, outro ponto negativo e a
diminuição de investimentos em obras públicas, devido o déficit no orçamento
governamental. A geração de empregos e outro quesito importante, quanto à
taxa de juros está baixa, estimula crescimento econômico aumenta a
empregabilidade das pessoas e consequentemente seu padrão de vida.
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Contudo a taxa de juros está diretamente ligada ao cotidiano da
sociedade, tem papel social diretamente ligado ao padrão de vida da
população, controlando e mudando hábitos de consumo com itens necessários
e supérfluos.
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3 - CONCLUSÃO

Diante dos estudos, bem como das pesquisas realizadas, podemos
concluir através do presente trabalho que, as taxas de juros são de grande
importância para a economia brasileira. Uma das taxas mais importantes, é a
taxa Selic,criada pelo Banco Central do Brasil que, está ligada diretamente a
inflação do país.
Foi observado que a taxa Selic é uma ferramenta adotada pelo governo
para controlar a quantidade de dinheiro que circula na nossa economia e ao
tornar a taxa de juros mais alta, faz com que a população poupe gastos,
gerando impactos no investimento de empresas e no consumo das famílias.
Fazendo com que o impacto seja negativo na economia para controlar a
inflação.Com a baixa da Selic e a economia desacelerada deixando mais
moedas em circulação, se torna mais fácil consumir, pois o crédito fica mais
barato e acessível. Mas, quando a economia está aquecida demais, a oferta
pode não atender à demanda, fazendo com que os preços se elevem.
O Brasil possui um sistema de metas para controlar a inflação aplicada
pelo Banco Central, o índice de medição é o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Caso a inflação supere uma meta determinada, há uma
elevação na Selic, fazendo com que os consumidores comprem menos devido
ao aumento do financiamento e empréstimos do banco, e com isso, aos poucos
a inflação vai diminuindo. No curto prazo o governo pode cortar gastos e em
longo prazo a expansão da capacidade produtiva do país aumenta a oferta de
produtos o que reduz o preço dos produtos.
No período de inflação, o contador tem um grande dever, deixar de
fornecer as informações econômicas financeiras, para que possa participar do
processo de tomada de decisões, interpretando, analisando e orientando sobre
as estratégias da organização, aplicando as alterações vigentes para auxiliar
na redução de custos e a composição do mesmo devido ao aumento da carga
tributária para a melhor compreensão do empresário.
Vale ressaltar que, o aumento da carga tributária é resultado de uma
política

econômica

ruim

do

país,

porque

a

política

do

governo

é
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ineficiente,fazendo com que os impostos se elevem para cobrir as despesas o
que acarreta numa crise econômica.
Contudo a taxa de juros está diretamente ligada ao cotidiano da
sociedade e estando diretamente ligado ao padrão de vida da população.
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