Fatores condicionantes da evolução das operações
compromissadas e eventos correlatos

Operações compromissadas
As operações compromissadas realizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB)
constituem instrumento de regulação das condições de liquidez da economia. O
estoque dessas operações - realizadas sob a forma de venda/compra de títulos
públicos no mercado secundário1, mediante o compromisso de recompra/revenda, e
com o objetivo de garantir que a taxa de juros de mercado seja compatível com a meta
estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) - passou de 3,2% do PIB, em
dezembro de 2006, para 15,7% do PIB, em novembro de 2015.
2.

Esta Nota analisa a contribuição dos principais fatores condicionantes dessa

expansão, com foco nas operações do Tesouro Nacional com impacto monetário, e
especifica os determinantes da evolução da carteira de títulos do Banco Central e da
Conta Única do Tesouro Nacional (TN), com destaque para os efeitos das coberturas
de perdas e/ou transferências de ganhos do Banco Central, na forma do arranjo legal.
Evolução das operações compromissadas
3.

Entre os principais fatores que determinam a evolução das operações

compromissadas destacam-se as aquisições de reservas internacionais pelo Banco
Central; os resgates líquidos de títulos pelo TN, com impacto monetário2, inclusive
pagamento de juros; os recebimentos de dívidas renegociadas de governos regionais;
o resultado primário do Governo Central; os depósitos compulsórios; os ganhos e
perdas nas operações de swap cambial; as demais operações financeiras realizadas
pelo Banco Central e pelo TN; e os juros incidentes sobre o estoque dessas operações
compromissadas. É importante mencionar, todavia, que a seleção dos eventos aqui
destacados não é exaustiva, haja vista a amplitude e a diversidade dos fatores que
influenciam as condições de liquidez da economia, mas o nível de cobertura é
representativo.

1

É vedada a emissão de títulos próprios pelo Banco Central (art. 34, da Lei Complementar nº 101/2000). As operações
de controle de liquidez são realizadas no mercado secundário por meio de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Os
títulos públicos na carteira do BC são utilizados como instrumento clássico de política monetária para fins
exclusivamente de regulação da liquidez, conforme preconiza o art. 164, § 2°, da Constituição Federal.
2

Correspondem às emissões de títulos pelo TN no mercado primário, com impacto nas condições de liquidez, tendo
como contrapartida o ingresso de recursos na Conta Única. Não considera as colocações diretas de títulos, tais como
TDA (Títulos da dívida agrária), as emissões para lastrear empréstimos a bancos oficiais e outras, as quais são
realizadas sem impacto monetário (e sem contrapartida na Conta Única).

4.

O estoque das operações compromissadas aumentou 12,5 p.p. do PIB de

dezembro de 2006 a novembro de 2015, quando totalizou 15,7% do PIB (Gráfico 1).
Essa elevação refletiu impactos acumulados da aquisição de reservas internacionais
(10,6 p.p.); dos juros das próprias operações compromissadas (10,1 p.p.); do resultado
das operações de swap cambial (1,8 p.p.); das operações financeiras e não
financeiras do TN, com impacto monetário (1,3 p.p.); do efeito do crescimento do PIB
(-7,6 p.p.); e dos depósitos compulsórios e demais operações do BCB (-3,7 p.p.).

Gráfico 1 - Fatores condicionantes da evolução das operações
compromissadas (fluxos acumulados de 2007 a 2015)
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* Fluxos acumulados até novembro.
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5.

Ressalte-se que as operações realizadas pelo TN exerceram, liquidamente,

impacto relativamente reduzido sobre as operações compromissadas, ao longo do
período analisado (1,3% do PIB). O impacto monetário acumulado das operações do
TN com títulos públicos, que representaram resgates líquidos ao longo do período,
respondeu por expansão das operações compromissadas da ordem de 16,0 p.p. do
PIB, enquanto as demais operações do TN resultaram em impacto monetário
contracionista, respondendo por redução correspondente a 14,7 p.p. do PIB. O
impacto monetário dessas demais operações do TN reflete, liquidamente, os efeitos
associados ao superavit primário do Governo Central, aos recebimentos de dívidas
renegociadas dos governos regionais e às demais operações financeiras do TN,

sobretudo aplicações em fundos constitucionais, FAT e outros fundos3. Referidos
impactos são descritos a seguir, tanto a partir da análise dos efeitos patrimoniais nos
balanços do TN e do Banco Central, quanto a partir da evolução de cada um dos
fatores ao longo do período.
Principais operações do TN com impacto monetário - relações contábeis
6.

Quanto aos efeitos patrimoniais, destaque-se, inicialmente, que resgates

(emissões) de títulos pelo TN têm como contrapartida reduções (elevações) no saldo
da Conta Única. A situação patrimonial líquida do TN e do Banco Central permanece a
mesma. No TN, a redução (ou elevação) do passivo “Dívida Mobiliária” é neutralizada
pela baixa (elevação) na Conta Única. A situação patrimonial do Banco Central
também permanece inalterada, observando-se redução (aumento) do seu passivo
“Conta Única” em contrapartida ao aumento (redução) do passivo “Base Monetária”.
Para ajustar as condições de liquidez, o Banco Central realiza operações de venda de
títulos no mercado secundário, com compromisso de recompra (operações de compra
de títulos no mercado secundário com compromisso de revenda), ocasião em que a
base monetária tende a retornar, tudo o mais constante, ao patamar original. O
impacto final é neutro na Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), na Dívida Bruta do
Governo Geral (DBGG) e nas Necessidades de Financiamento do Setor Público
(NFSP).
7.

Adicionalmente, cabe destacar que a estrutura de custos do BCB também

tende a permanecer inalterada quando dos resgates (emissões) de títulos em mercado
pelo TN, haja vista que no processo de esterilização monetária verifica-se a diminuição
(aumento) do custo do passivo “Conta Única”, em contrapartida ao aumento
(diminuição) do custo do passivo “Operações Compromissadas”, ambos remunerados
a taxas similares.
8.

O superavit (deficit) primário do Governo Central afeta diretamente a sua

situação patrimonial líquida, ao aumentar (reduzir) o ativo financeiro “Conta Única” do
TN, tudo o mais constante. No Banco Central, a situação patrimonial permanece
inalterada, havendo redução (aumento) do passivo “Base Monetária” em contrapartida

3

Os montantes dessas operações podem ser visualizados na Nota para a Imprensa de Política Monetária e
Operações de Crédito do SFN, Tabela 38, Fatores condicionantes da base monetária,
(http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOM) e nos Indicadores Econômicos Consolidados - Capítulo II Moeda e crédito: Tabela II-5 (http://www.bcb.gov.br/?INDECO). Já o impacto monetário das operações
com títulos públicos realizadas pelo TN é disponibilizado mensalmente na Nota de Mercado Aberto,
Tabela 29 (http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPMAB).

ao aumento (redução) do passivo “Conta Única”. Para ajustar as condições de
liquidez, o Banco Central realiza operações de compra de títulos no mercado
secundário, com compromisso de revenda (operações de venda de títulos no mercado
secundário com compromisso de recompra), ocasião em que a base monetária tende
a retornar ao patamar original. Para o Banco Central o resultado final é neutro,
determinado pela redução (aumento) do passivo “Operações Compromissadas” em
contrapartida ao aumento (redução) do passivo “Conta Única”. Em termos
consolidados, o impacto final é redução (aumento) da DLSP e da DBGG.
9.

Quanto aos recebimentos de dívidas renegociadas dos governos regionais (ou

das aplicações financeiras em fundos e programas), os impactos sobre as operações
compromissadas são contracionistas (expansionistas), semelhantes aos do superavit
(deficit) primário do Governo Central, resultando, contudo, em impactos neutros na
DLSP e nos resultados fiscais consolidados e redução (aumento) da DBGG. No
âmbito do TN, o ingresso (saída) de recursos na Conta Única é neutralizado por uma
queda (elevação) no ativo financeiro correspondente às renegociações de dívidas
regionais (aplicações em fundos financeiros). No BCB, o aumento (diminuição) do
passivo Conta Única é neutralizado por redução (aumento) no passivo base
monetária. Num segundo momento, a base monetária tende a retornar ao patamar
original, em contrapartida à diminuição (aumento) das operações compromissadas. Já
no âmbito regional, verifica-se queda de suas disponibilidades financeiras, em
contrapartida à redução do passivo junto ao Governo Federal relativo às dívidas
renegociadas.
10.

A relação entre esses fatores pressupõe tendência de relativo equilíbrio, haja

vista que tanto o superavit primário quanto os recebimentos de dívidas renegociadas
de governos regionais têm como propósito básico, sobretudo, o resgate da dívida
pública, em especial aquela representada por títulos públicos no mercado doméstico.
Por outro lado, parte da arrecadação é destinada, na forma da legislação, à aplicação
em fundos e programas, tais como FAT, Fundos Constitucionais (FNE, FNO, FCO) e
outros,

com

impacto

expansionista

sobre

as

condições

de

liquidez

e,

consequentemente, nas operações compromissadas.
11.

Esses movimentos, contudo, podem não ocorrer de forma simultânea, havendo

predominância de algum fator em períodos específicos, como é o caso, por exemplo,
dos resgates de dívida mobiliária em mercado, que observa calendário próprio, além
do resultado primário, que pode apresentar sazonalidade e/ou mudanças de trajetória
em decorrência do ciclo econômico, como observado em períodos recentes.

Evolução das principais operações do TN com impacto monetário
12.

A análise desagregada revela relativo equilíbrio dos efeitos das operações do

TN que exercem impacto monetário, considerado horizonte de tempo mais longo
(Gráfico 2): de 2007 a novembro de 2015, o superavit primário e os recebimentos de
dívidas renegociadas dos governos regionais responderam por efeitos contracionistas
respectivos de 11,8 p.p. do PIB e 6,6 p.p. do PIB sobre as operações
compromissadas, mais do que compensando o efeito expansionista associado aos
resgates líquidos de títulos do TN com impacto monetário, que totalizaram 16,0 p.p. do
PIB no mesmo período. Por outro lado, o impacto monetário das demais operações
financeiras do TN, principalmente aplicações em fundos constitucionais, FAT e outros
fundos responderam por expansão acumulada de 3,8 p.p. do PIB no período. Assim, o
efeito líquido expansionista das operações do TN com impacto monetário acumulou
1,3 p.p. do PIB ao longo do período. Essa evolução reflete, em especial, a mudança
recente na trajetória de resultado primário do Governo Central, de superavit de 1,4%
do PIB em 2013, para deficit primário de 0,4% do PIB em 2014.
13.

Em que pese essa tendência de neutralidade (sobre as condições de liquidez)

observada nas operações financeiras do TN, em termos acumulados, convém
ressaltar que as variáveis utilizadas neste exercício, pela ótica do financiamento, não
são suficientes para esgotar essa análise.

A avaliação mais abrangente desses

efeitos monetários das operações do TN depende, além do horizonte de tempo
considerado, de outras variáveis sob a ótica orçamentária - a exemplo das totalizações
das despesas financeiras por fontes de recursos utilizadas na liquidação4 - que estão
fora do escopo deste exercício.

4

Entre as fontes de recursos destacam-se as receitas tributárias, os recebimentos de dívidas dos governos
regionais, as receitas de dividendos, de concessões e outras receitas ordinárias, o resultado do BCB e a
remuneração da Conta Única.

Gráfico 2: Fatores condicionantes das operações compromissadas:
principais operações doTesouro Nacional (fluxos acumulados de 2007
a 2015)
% PIB
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-25,0

Demais operações financeiras do TN, com impacto monetário (inclui aplicações no FAT, Fundos Constitucionais e outros fundos)
Renegociações - governos regionais
Resgates líquidos de títulos, com impacto monetário - TN
Primário GC
Efeito líquido
* Fluxos acumulados até novembro.

Evolução da Carteira de títulos do BCB e da Conta Única do TN
14.

A evolução dos fatores determinantes da carteira de títulos do Banco Central e

da Conta Única do TN pode ser visualizada nos Gráficos 3 e 4. A carteira de títulos do
Banco Central totalizou 20,6% do PIB em novembro de 2015. O aumento de 8,3 p.p.
em relação a dezembro de 2006 deve-se às emissões para cobertura dos resultados
negativos do Banco Central (11,5 p.p.); aos juros nominais sobre o estoque da carteira
(16,2 p.p.); às emissões para redimensionamento da carteira, sem contrapartida
financeira (2,0 p.p.); aos resgates de títulos da carteira (-7,2 p.p.); e ao efeito do
crescimento do PIB (-14,1 p.p.).

Gráfico 3 - Fatores condicionantes da evolução da carteira de títulos
do BCB (fluxos acumulados de 2007 a 2015)
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15.

A Conta Única do TN aumentou 4,4 p.p., para 13,8% do PIB, no mesmo

período, decorrente de impactos do resultado primário, dos recebimentos de dívidas
renegociadas dos governos regionais e de outras operações financeiras do TN, com e
sem impacto monetário (13,4 p.p.); das transferências de resultados positivos do
Banco Central, incluindo o resultado das operações cambiais (14,1 p.p.); da
remuneração do estoque (9,4 p.p.); de resgates líquidos de títulos em carteira e em
mercado (-7,2 p.p. e -16,0 p.p., respectivamente); e do efeito do crescimento do PIB (9,2 p.p.).

Gráfico 4- Fatores condicionantes da evolução da Conta Única (fluxos
acumulados de 2007 a 2015)
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Transferências de resultados do BCB ao Tesouro Nacional
16.

Os efeitos de transferências de resultados do Banco Central sobre os estoques

da carteira de títulos do Banco Central e da Conta Única do TN são especificados no
Gráfico 5. As transferências de resultados positivos, a crédito da Conta Única do TN,
totalizaram 14,1 p.p. do PIB de 2007 a novembro de 2015, enquanto as emissões para
a carteira do Banco Central para cobertura de resultados negativos atingiram 11,5 p.p.
do PIB e as emissões para redimensionamento da carteira, sem contrapartida
financeira, 2,0 p.p. do PIB. Por outro lado, ao longo do período, o TN efetuou resgates
de títulos na carteira do Banco Central correspondentes a 7,2 p.p. do PIB.

Gráfico 5 - Transferência de resultados do BCB e emissões/resgates
de títulos da carteira (fluxos acumulados de 2007 a 2015)
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Impacto monetário das operações do Tesouro Nacional em 2015
17.

No acumulado do ano, até novembro/2015, o impacto monetário expansionista

das operações do TN, exceto títulos públicos, totalizou R$27,7 bilhões, ou 0,5 p.p. do
PIB, em que pese o resultado fiscal primário do Governo Central do período, deficitário
em R$55,8 bilhões, ou 1,0 p.p. do PIB. Assim, parte da expansão monetária
determinada pelo resultado fiscal primário deficitário foi compensada pelo efeito líquido
das demais operações financeiras do TN. Destaca-se, principalmente, o impacto
contracionista dos recebimentos de dívidas renegociadas com os governos regionais,
que acumulou R$34,1 bilhões no período, ou 0,6 p.p. do PIB, e que servem como
fonte de recursos para liquidação de dívida mobiliária em mercado.
18.

Quando se incorpora aos R$27,7 bilhões acima mencionados o efeito

monetário das operações do TN com títulos públicos (emissões de R$97,0 bilhões), o
resultado final, de janeiro a novembro deste ano, foi contracionista, em termos
monetários, em R$ 69,3 bilhões, ou 1,3 p.p. do PIB, tendo como contrapartida
ingressos líquidos na Conta Única, na mesma magnitude.
19.

Depreende-se, portanto, que a avaliação dos efeitos monetários das operações

do TN depende do horizonte de tempo considerado. Tendo em vista as
movimentações de 2007 até o período recente, obtém-se impacto expansionista de 1,3

p.p. do PIB, enquanto para o período janeiro a novembro deste ano esse impacto é
contracionista na mesma ordem. Como mencionado inicialmente, os fatores
condicionantes aqui considerados não são exaustivos, dado a diversidade de eventos
que tendem a afetar as condições de liquidez monetária, mas o nível de cobertura é
representativo.
20.

É importante destacar que o resgate da dívida mobiliária do TN em mercado

mediante utilização dos resultados transferidos pelo BCB encontra amparo no atual
arranjo legal5, o que não impede avaliações sob o ponto de vista prudencial e/ou
econômico.
21.

Por fim, tendo em conta a importância das operações compromissadas para a

condução da política monetária, é essencial a preservação de mecanismos que
garantam o dimensionamento adequado da carteira de títulos do Banco Central do
Brasil, ou que se criem alternativas de atuação da Autoridade Monetária no que
concerne à regulação da liquidez.
Conclusões
Em resumo, destacam-se os seguintes aspectos:
i.

A evolução das operações compromissadas ao longo do período analisado
repercutiu, principalmente, a aquisição de reservas internacionais, os juros
sobre o estoque das operações e, no período mais recente, o resultado das
operações de swap cambial e a mudança de trajetória do resultado primário
para a posição deficitária;

ii.

Não se evidencia alterações na estrutura patrimonial do BCB em decorrência
da liquidação financeira das operações realizadas pelo TN;

iii.

5

Idem, em relação à estrutura de custos do BCB;

LEI Nº 11.803, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008.
Art. 6o O resultado financeiro das operações com reservas cambiais depositadas no Banco Central do
Brasil e das operações com derivativos cambiais por ele realizadas no mercado interno, conforme apurado
em seu balanço, será considerado:
I - se positivo, obrigação do Banco Central do Brasil com a União, devendo ser objeto de pagamento até o
décimo dia útil subseqüente ao da aprovação do balanço pelo Conselho Monetário Nacional; e
(...)
§ 3o Os valores pagos na forma do inciso I do caput deste artigo serão destinados exclusivamente ao
pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, devendo ser paga, prioritariamente, aquela existente
junto ao Banco Central do Brasil.

iv.

Num período mais longo, as principais operações do TN com impacto
monetário resultaram, liquidamente, em relativa neutralidade em relação às
condições de liquidez e, por consequência, sobre o volume de operações
compromissadas;

v.

O impacto monetário das operações do TN (exceto títulos públicos),
representadas, principalmente, pelo superavit primário e pelos recebimentos de
dívidas renegociadas dos governos regionais, acumulou, ao longo do período
analisado, magnitude compatível com resgates líquidos de títulos pelo TN com
impacto monetário, ocorridos no mesmo período;

vi.

O balanceamento entre os resgates de títulos da carteira do BCB (pelo TN), as
transferências de resultados do BCB para o TN e outros componentes da
evolução da Conta Única, além do próprio estoque já existente no início do
período considerado (2006), não evidencia repercussões da atual sistemática
de transferência de resultados da Autoridade Monetária sobre as condições de
liquidez;

vii.

Para 2015, até novembro, as movimentações financeiras do TN com impacto
monetário (operações com títulos, resultado primário e demais operações
financeiras com impacto monetário) também indicam relativa neutralidade em
relação às condições de liquidez;

viii.

A avaliação dos efeitos monetários das operações do TN depende do horizonte
de tempo considerado. Tendo em vista as movimentações de 2007 até o
período recente, obtém-se impacto expansionista de 1,3% do PIB, enquanto
que para o período janeiro a novembro de 2015 esse impacto é contracionista
na mesma magnitude, tendo em vista as emissões de títulos ocorridas no
período.

