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R E S U M O 

O Banco Central cumpre papel importante no controle da liquidez, buscando atender 
qualquer demanda por reservas bancárias ou títulos públicos. Atualmente a 
operação compromissada é o principal instrumento adotado para os ajustes de 
liquidez, havendo rápido crescimento destas operações desde 2006, chegando em 
2020 a representar cerca de 3 0 % da dívida mobiliária. É imprescindível entender 
suas principais determinantes e quais seriam as possíveis alternativas a estas 
operações, além de compreender os potenciais impactos na dívida pública. 

Palavras-chave: Banco Central. Depósitos Voluntários. Dívida Pública. Liquidez. 
Títulos Públicos. Operações compromissadas. Reservas Bancárias. SELIC. STR. 



A B S T R A C T 

The Central Bank plays an important role in controll ing liquidity, seeking to meet any 
demand for bank reserves or government bonds. Currently, the repo operation is the 
main instrument adopted for liquidity adjustments, with a rapid growth of these 
operations since 2006, reaching in 2020 to represent about 3 0 % of the securities 
debt. It is essential to understand its main determinants and what are the possible 
alternatives to these operations, in addit ion to understanding the potential impacts on 
government bonds. 

Keywords : Central bank. Voluntary deposits. Public debt. Liquidity. Government 
Bonds. Compromised operations. Bank reserves. SELIC. STR. Debt securit ies 
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1. INTRODUÇÃO 

A dívida pública mobiliária apresentou elevado crescimento entre os anos 

de 2006 a 2020, mesmo nos períodos de elevados superávits. Os resultados 

fiscais positivos podem ter sido compensados por diversos motivos, entre os 

quais a internalização de dólares, os "swaps" cambiais e a apropriação de juros 

das operações compromissadas, que impactaram de alguma forma a liquidez e 

inevitavelmente pressionou o Banco Central a atuar para ajustar os níveis de 

reservas bancárias no sistema interbancário. 

Neste trabalho são apresentadas as operações compromissadas e os 

fundamentos pelos quais a autoridade monetária precisa intervir no mercado de 

reservas bancárias. Nos últimos 20 anos, essas operações se tornaram tema 

relevante, principalmente por sua expansão, saindo de menos de R$ 100 bilhões 

para quase R$ 1,5 trilhões, impactando de maneira considerável o passivo 

público, sendo fundamental compreender o papel dos títulos públicos no sistema 

monetário e f inanceiro e as possíveis alternativas aos atuais instrumentos de 

política monetária. 

O objetivo principal do trabalho é mostrar quais são as condicionantes das 

operações compromissadas e expor que a util ização de títulos públicos como 

colateral destas operações impactou em variações da dívida pública mobiliária e 

de que é possível alterar este dispositivo, diminuindo gradualmente o nível de 

títulos emitidos para fins de política monetária. Buscará ainda mostrar que 

mesmo alterando o instrumento de equal ização de liquidez, substituindo as 

compromissadas, inevitavelmente se mantém o impacto no passivo público. 

Para chegar ao objetivo principal será necessária realizar a análise 

contábil das operações do Banco Central, analisar a legislação que disciplina os 

instrumentos de política monetária, além de compreender os motivos pelos quais 

o Banco Central precisa atuar para equalizar a liquidez no sistema interbancário. 

E, ao f im, analisar as possíveis modif icações e quais seriam as alternativas 

existentes. 

Faremos a análise dos balanços dos bancos e do Banco Central para 

esclarecer o funcionamento do sistema interbancário e das operações 

compromissadas do Banco Central, com base nos dados públicos dessas 

operações. Ao mesmo tempo, será utilizada a pesquisa explicativa, a fim de 
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identificar os motivos destas operações e como elas impactam na variação da 

dívida pública, levantando algumas problematizações e possíveis alternativas a 

este instrumento. 

Este trabalho será dividido em sete seções, no qual a atual abordou as 

considerações iniciais a respeito das operações compromissadas, ou seja, 

apresenta a proposta de trabalho, delimitando o tema a ser discutido. 

Na segunda seção será tratado o papel do Banco Central no Sistema 

Monetário e Financeiro, suas principais atribuições e os instrumentos disponíveis 

para a operacional ização da política monetária, além de discutir o modelo vigente 

de atuação da autoridade monetária. 

A terceira seção busca identificar os motivos pelos quais a autoridade 

monetária deve operar no mercado de reservas bancárias, expondo os 

respectivos impactos nos balanços contábeis, a fim de demonstrar quais são as 

condicionantes de variação das reservas bancárias. 

Na quarta seção é detalhado o Sistema de Pagamentos Brasileiro, com 

foco no Sistema de Transferência de Reservas, com o propósito de expor a 

estrutura deste sistema, que é considerado o coração de todo sistema financeiro 

do país, no qual o Banco Central opera aliviando possíveis excessos ou 

escassez de reservas bancárias. 

A seção cinco tem como escopo detalhar as operações compromissadas, 

suas condicionantes de variação e os impactos sobre a dívida pública mobiliária, 

enquanto que na sexta seção, buscou-se apresentar as possíveis alternativas em 

substituição às operações compromissadas, como a criação da conta de 

remuneração de depósitos voluntários e a emissão de títulos próprios do Banco 

Central. 

Ao final, será destacado que mesmo a adoção dos depósitos remunerados 

ou a emissão de títulos pelo Banco Central, o impacto no passivo público sucede-

se inevitavelmente da mesma forma que as compromissadas, sendo irrelevante a 

alteração dos instrumentos pelo aspecto da dívida pública, devendo as análises 

destacar qual dispositivo é mais eficiente na condução da política monetária. 

17 



2. B A N C O C E N T R A L : S E U P A P E L NO S I S T E M A MONETÁRIO E 

F I N A N C E I R O 

2.1. BANCO CENTRAL 

Os Bancos Centrais são basicamente os responsáveis por garantir o valor 

da moeda, além de planejar e executar as operações no sistema monetário e 

financeiro. 

Dentre as obrigações do Banco Central do Brasil, pode-se destacar o 

dever de executar as orientações do Conselho Monetário Nac iona l 1 (CMN), zelar 

pela adequada l iquidez da economia, manter as reservas internacionais em nível 

apropriado, estimular a formação de poupança e buscar o permanente 

aperfeiçoamento do sistema financeiro (BCB, 2020). 

As principais atribuições do Banco Central do Brasil (BCB), está em emitir 

papel-moeda e moeda metálica, executar os serviços do meio circulante, receber 

depósitos compulsórios e voluntários das instituições f inanceiras, regular a 

execução de serviços de compensação de cheques e outros títulos, realizar 

operações de redesconto e de emprést imo às instituições f inanceiras, executar 

operações de mercado aberto com títulos públicos emitidos pelo tesouro, 

controlar o crédito, fiscalizar instituições f inanceiras, além de controlar os f luxos 

de capitais estrangeiros no país (BCB, 2020). 

É público que o Banco Central Brasileiro opera segundo o Regime de 

Metas de Inflação, em vigor desde 1999. Nesse regime a autoridade monetária 

deve atuar para que a inflação efetiva esteja dentro da meta pré-estabelecida 

pelo CMN. Os principais pilares desse regime é a f ixação da meta para inflação, 

cabendo ao BCB adotar as medidas necessárias para alcançá-la, mantendo 

comunicação transparente e regular sobre os objetivos e as justificativas das 

decisões da política monetária, havendo as devidas responsabil izações e 

prestações de contas caso não ocorra o cumprimento da meta. O regime de 

metas de inflação atua como um conjunto de procedimentos para garantir a 

estabil idade de preços no país (BCB, 2016). 

1 O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, 
presidido pelo Ministro da Economia, o Presidente do Banco Central e o Secretário Especial da 
Fazenda do Ministério da Economia. 
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Para o cumprimento da meta de inflação, a autoridade monetária dispõe 

da Taxa Selic M e t a 2 - os juros básicos da economia - como mecanismo para 

assegurar o cumprimento da meta de inflação. A Taxa Selic Meta é determinada 

a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetár ia 3 (COPOM). Os três 

instrumentos disponíveis para atingir a meta estipulada para a Selic são o 

redesconto, compulsórios e operações de mercado aberto (BCB, 2016). 

A operação compromissada é atualmente o principal dispositivo para o 

controle da liquidez, consiste em operações de compra e venda de títulos que o 

vendedor se compromete a recomprar os títulos a um preço acordado em data 

anterior ao vencimento do título. É a partir dessas operações que são realizadas 

diariamente as equalizações da liquidez conforme demanda por reservas 

bancárias pelos bancos. 

Essa forma de atuação advém do atual modelo institucional, estabelecido 

pós-plano real, em que há a f ixação da taxa de juros pelo Banco Central para o 

controle da liquidez. Na próxima seção será discutido esse modelo de atuação, 

para que fique mais claro os motivos pelos quais o BC atua via compromissadas. 

2.2. MODELO DE ATUAÇÃO 

U m a das questões centrais na discussão quanto ao sistema monetário é o 

modelo de atuação do Banco Central, em que ele pode operar definindo a 

quantidade de moeda ou a taxa de juros. 

Dentre os debates atuais, pode-se destacar a diferença de compreensão 

quanto as operações monetárias entre os pós-keynesianos e economistas 

neoclássicos, no qual os primeiros adotam uma abordagem com a moeda sendo 

uma variável endógena, enquanto que para os neoclássicos em geral, as 

operações do banco central não integram seus modelos de precif icação dos 

ativos f inanceiros, dessa forma, não consideram o dinheiro como criado 

endogenamente no sistema bancário (FULLWILER, 2008). 

2 A sigla SELIC vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Esse sistema é 
administrado pelo Banco Central, e nela são registradas as transações com títulos públicos, sendo a 
taxa Selic a taxa média ajustada apurada dos financiamentos diários nesse sistema (BCB, 2019). 
3 O Comitê de Política Monetária (Copom) é o órgão do Banco Central, formado pelo seu Presidente 
e diretores. 
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O fato real é que o Banco Central detém o monopól io sobre a emissão de 

moeda (reserva bancária), obrigando os bancos a manterem depósitos para 

liquidar obrigações no interbancário, além de que o Banco Central estipula a 

alíquota de depósitos compulsórios na forma de reservas bancárias. Os bancos 

podem deter reservas adicionais, cujo volume dependerá das condições de 

mercado e do próprio negócio do banco (BARBOSA, 1996). 

Sendo os bancos centrais monopol istas da quantidade agregada dos 

saldos de reservas bancárias, Fullwiler (2008) aponta que os bancos centrais 

devem cumprir obrigação legal em promover o bom funcionamento do sistema 

nacional de pagamentos, atuando para aliviar excessos ou escassez de reservas 

no sistema. 

Outro ponto importante a destacar é que os bancos centrais em geral 

estabelecem um alvo meta para a taxa de juros, não definindo qualquer meta 

para os agregados monetários ou saldo de reservas bancárias (FULLWILER, 

2008), o que também coloca em cheque a hipótese de existir um multiplicador 

bancário, no qual o Banco Central atuaria expandindo ou contraindo a base 

monetária a fim de possibilitar maior expansão dos agregados monetários, 

contudo, na realidade, a expansão dos saldos de reservas bancárias é uma 

resposta a criação de dinheiro (moeda bancária), com os bancos demandando 

mais reservas bancárias para atender as l iquidações de pagamentos referentes 

aos depósitos emitidos (FULLWILER, 2008). 

Para fixar a taxa básica, os bancos centrais basicamente comunicam o 

mercado por meio de seus comitês de política monetária, não sendo necessário 

os bancos centrais realizarem quaisquer operações reais para proceder com a 

mudança na taxa alvo (FULLWILER, 2008), não havendo então necessariamente 

uma alteração nos saldos de reservas bancárias mesmo após a f ixação de uma 

nova taxa alvo para os juros. 

Diante disso, após a f ixação da taxa alvo, os próprios bancos vão 

determinar quanto de saldos querem manter, devendo a autoridade monetária 

atuar acomodando quaisquer que forem as demandas por saldos de reservas 

bancárias, pois, caso contrário, pode ocorrer incompatibi l idade entre a taxa de 

juros alvo e a efetiva, já que os bancos poderiam começar a oferecer taxas 

inferiores ou superiores a meta do Banco Central, a fim de se desfazer/repor os 

saldos de reservas, ainda conforme Fullwiler (2008), uma vez que a autoridade 
20 



monetária defina uma taxa alvo, deverá acatar quaisquer demanda dos bancos 

por reservas a essa taxa de juros, podendo os saldos modif icar-se em qualquer 

grau que a taxa alvo será àquela determinada pelo Banco Central. 

Assim sendo, no modelo em que a autoridade monetária determina a 

quantidade de moeda (base monetária), a taxa de juros tornar-se-ia uma variável 

endógena do sistema, ao passo que se fixar a taxa de juros ela acaba assumindo 

um caráter exógeno e a quantidade de moeda uma variável endógena ao sistema 

econômico (DALTO et al., 2020). 

No Brasil, conforme dito, a autoridade monetária determina e controla a 

taxa de juros (SELIC), tendo um comportamento integralmente passivo em 

relação a quantidade de moeda em mercado, desta forma, a base monetária e os 

agregados monetários tornam-se endógenos e sua variação vinculada à 

demanda por moeda (BCB, 2002). 

A taxa de juros é observada pela taxa Selic "ovemighf, que é a taxa de 

juros básica da economia, sendo o principal instrumento de política monetária. 

A Selic "ovef é apurada nas operações de emprést imos de um dia entre 

as instituições f inanceiras em que os títulos públicos federais são colocados 

como colateral. O Banco Central opera nesse mercado realizando leilões de 

compra e venda de títulos, ajustando o volume de reservas bancárias, pois 

geralmente há excessos ou escassez de reservas. No primeiro caso, o Banco 

Central fornece lastro e absorve as reservas excedentes com a colocação de 

títulos no mercado. No segundo caso, fornece reservas bancárias comprando 

títulos em mercado, seja em aquisições definitivas ou com compromisso de 

revenda, no qual o banco tomador do crédito emite uma carta de recompra 

(BARBOSA,1996). 

A f ixação da taxa de juros é atualmente o principal instrumento para atingir 

os objetivos de política monetária e garantir a estabil idade de todo o sistema de 

pagamentos. Essa postura de sempre atuar na compensação das necessidades 

de ajuste das reservas bancárias ocorre por existirem fatores não-controláveis 

por parte da autoridade monetária, que afetam o nível de reservas disponíveis 

para transações pelos bancos, como o déficit público e saldo do balanço de 

pagamentos (DALTO et al., 2020). 

Na próxima seção serão descritas as condicionantes das reservas 

bancárias e o balanço contábil do Banco Central, Tesouro e bancos, a fim de 
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entender o resultado das operações desses agentes no mercado de reservas 

bancárias. 
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3. R E S E R V A S BANCÁRIAS 

3.1. DEFINIÇÃO 

As reservas bancárias são passivos do balanço do Banco Central, no qua l 

os bancos util izam para liquidar pagamentos, seja em transferência de fundos 

diretamente para outros bancos, para o Tesouro ou para l iquidações de 

transações l iquidas/brutas nas câmaras de compensação e para cumprir os 

requisitos mínimos de saldos (FULLWILER, 2004). 

Destaca-se que o Banco Central desfruta de capacidade ilimitada de 

ofertar reservas bancárias, contudo os saldos das reservas bancárias 

dependerão da demanda das instituições f inanceiras, seja para liquidar os 

pagamentos no sistema interbancário ou para cumprir as exigibil idades de 

compulsório (SERRANO; PIMENTEL, 2017), possuindo caráter endógeno, pois, 

como já mencionado, o BC atua no sentido de acomodar toda demanda por 

reserva. 

Ainda segundo Torres (1999), a ideia de o Banco Central ser monopolista 

da emissão das reservas bancárias, pode sugerir erroneamente que ela seja 

exógena, contudo, a autoridade monetária na realidade busca diariamente operar 

no mercado de reservas bancárias, fazendo sua oferta flutuar. Além de que parte 

dessas f lutuações são autônomas, não dependendo da vontade do Banco 

Central. A partir disso, na próxima seção será exposto quais são as 

condicionantes das reservas bancárias. 

3.2. CONDICIONANTES DAS RESERVAS BANCÁRIAS 

As reservas bancárias possuem diversas condicionantes e sua f lutuação 

independe muitas vezes da atuação do Banco Central. Apesar da criação e 

destruição das reservas bancárias serem monopól io da autoridade monetária e 

as operações ocorrerem nas contas do Banco Central, não significa que ele 

tenha controle sobre a variação dessas reservas. Como já afirmado, o Banco 

Central deve estar pronto para satisfazer a demanda dos bancos por reservas, 

seja no sentido de esterilizar ou expandi- la (DALTO et al, 2020), podendo perder 
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o controle sobre a taxa de juros caso opte por não atender a demanda das 

instituições financeiras. 

Conforme DALTO et al. (2020), as principais condicionantes na variação 

das reservas que independem do Banco Central são os pagamentos realizados 

pelo Tesouro Nacional e a entrada de ativos estrangeiros acumulados no ativo do 

Banco Central, sendo que estes atuam no sentido de criar reservas bancárias, 

enquanto os depósitos e pagamentos recebidos na conta do Tesouro e a saída 

de ativos estrangeiros do ativo do BC impactam na destruição de reservas 

bancárias. 

Há outras condicionantes, que explicam as variações das reservas 

bancárias, entretanto, neste caso, contam com a participação direta da 

autoridade monetária, que pode definir a alíquota dos compulsórios, f irmar 

contratos em operações de mercado aberto e de "swap" cambial. 

Na tabela abaixo, segue as principais condicionantes da base monetária 

entre 2006 a 2020, vale destacar que a conta de operações com títulos públicos 

federais está englobando tanto as operações no mercado primário, como as do 

mercado secundário, no qual o BC atua esteri l izando ou repondo liquidez, dessa 

forma, o resultado é o impacto final de todas as operações com títulos públicos, 

seja pelo Tesouro ou Banco Central. 
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Tabela 1 - Fatores Acumulados das Condicionantes da Base Monetária (R$ 

milhares) 

01/2006 a 06/2020 
Tesouro Nacional - Conta única -280.308.002 

Depósitos de instituições f inanceiras -1.864.323 

Redesconto do Banco Central 30.886 

Autor idade Monetária - Outras operações 1.877.614 

Linhas Temporár ias Especiais de Liquidez com Linhas Temporár ias Especiais de Liquidez com 
30.097.322 

Debêntures e Letras Financeiras Garant idas 

Operações com derivativos-ajustes 109.050.610 

Operações com o setor externo 209.548.708 

Operações com títulos públicos federais 213.114.645 

Total da variação acumulada 
Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração própria 

281.547.460 

É indispensável salientar que mesmo as operações com atuação direta, 

cumprem a função de atender a demanda das instituições f inanceiras por 

reservas bancárias, não sendo uma atuação discricionária e unilateral por parte 

do Banco Central. 

3.3. RESERVAS BANCÁRIAS E CONTABIL IDADE: BANCO CENTRAL, 

TESOURO E BANCOS 

Para entender as variações das reservas bancárias é imprescindível 

demonstrar a contabil idade por de trás da relação entre Banco Central e os 

agentes que atuam nesse sistema. A contabil idade é uma ferramenta importante 

para explicar a forma que essas relações se manifestam e então compreender os 

motivos das variações das reservas bancárias. 

A autoridade monetária detém o monopólio de emissão e destruição das 

reservas bancárias, então reconhece-se o Banco Central como o Banco dos 

bancos, que atua diariamente para satisfazer a demanda por reservas das 

instituições f inanceiras. 

O f inanciamento pelo Banco Central às instituições bancárias é realizado 

como crédito de reservas bancárias na conta de depósito dos bancos no BC. 
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Para entender melhor essa operação, suponha que o Banco A ceda um 

emprést imo a determinado cliente no valor de R$ 100. O banco realiza essa 

operação simplesmente emit indo moeda, creditando o valor na conta corrente do 

cliente, enquanto que a contrapartida contábil é o valor do crédito concedido 

lançado no ativo do banco, na conta de emprést imo a receber. 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AEmprést imo a Receber R$ 100 ADéposi to à vista R$ 100 

Elaboração própria 
Adaptado de Dalto et al. (2020) 

Caso o cliente que tomou o emprést imo decida transferir esse depósito à 

vista para outro banco, o Banco A necessitará transformar o depósito à vista 

emitido por ele em reservas bancárias, devendo tomar um emprést imo de 

reservas junto a outros bancos ou com o Banco Central. Supondo que ele tome 

reservas bancárias junto ao Banco Central, seja intradia ou para um período mais 

longo, o balanço do Banco A f icará: 

Banco A 

Ativos Passivos 

AReservas Bancárias R$ 100 ADéposi to à vista R$ 100 
AEmprést imo a Receber R$ 100 AEmprést imo junto ao BC R$ 100 

Elaboração própria 
Adaptado de Dalto et al. (2020) 

No momento da efetivação da transferência do depósito à vista do cliente 

para outro banco, o balanço do Banco A será: 
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Banco A 

Ativos Passivos 

AEmprést imo a Receber R$ 100 AEmprést imo junto ao BC R$ 100 

Elaboração própria 
Adaptado de Dalto et al. (2020) 

Enquanto que o Balanço do Banco B que recebeu a transferência será: 

Balanço Banco B 

Ativos Passivos 

AReservas Bancárias R$ 100 ADepósi to à vista R$ 100 

Elaboração própria 
Adaptado de Dalto et al. (2020) 

Caso o Banco A necessite de mais reservas, terá que tomar emprést imo 

junto a outras instituições, captar depósitos de clientes ou solicitar ao Banco 

Central, no entanto, é evidente que apenas a autoridade monetária é emissor de 

reservas bancárias, sendo que as transações entre instituições f inanceiras são 

apenas canais de acumulação secundária de reservas que foram criadas 

anteriormente pela autoridade monetária, que é o único emissor primário de 

reservas bancárias (DALTO et al., 2020). 

No Balanço do Banco Central essas variações de reservas bancárias 

entre instituições f inanceiras não alteram o volume de reservas bancárias, pois 

modif ica-se apenas a titularidade dos depósitos, de forma alguma sua 

quantidade, enquanto que as operações de emprést imo de reservas bancárias 

realizadas pelo Banco Central aos bancos, acaba por alterar quanti tat ivamente 

seu balanço. 

No exemplo anterior, buscou-se explicar didaticamente que o BC atua 

como emissor primário de reservas bancárias, contudo, para entender melhor as 

outras operações, é imprescindível aprofundar na contabil idade e nas outras 

contas contábeis do Banco Central, que é formada por seus ativos e passivos 

mais patrimônio líquido. No ativo, as contas mais relevantes são as reservas 

internacionais e os títulos públicos. No passivo, pode-se dividir em dois 

principais grupos, o passivo monetário e não-monetário, sendo que no primeiro 
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consta as reservas bancárias, enquanto que no passivo não-monetário, as duas 

principais contas são a Conta Única do Tesouro Nacional (CUT) e as operações 

compromissadas, já no patrimônio líquido, a principal conta é a reserva de 

resultados. 

Para fins didáticos e de compreensão, faz-se necessário explicitar as 

diferentes possibil idades de operações que impactam de forma similar o sistema 

de reservas bancárias. Os exemplos têm por objetivo simular como cada 

condicionante impacta a liquidez e consequentemente a própria necessidade do 

Banco Central em atuar no mercado interbancário para nivelar as reservas 

bancárias conforme demanda, tendo como principal instrumento as operações de 

mercado aberto, com compras/vendas definitivas de títulos ou compromissadas. 

Deste modo, é elementar entender como cada condicionante impacta a 

liquidez, sendo que as condicionantes mais relevantes são a Conta Única, os 

títulos públicos no mercado primário, o setor externo e as operações com 

derivativos. 

3.3.1. CONTA ÚNICA 

No primeiro exemplo, será abordado como a CUT altera a liquidez e 

consequentemente o nível das compromissadas. Neste caso, será incluído um 

balanço inicial, que será usado como base para todos os exemplos, 

considerando as principais contas contábeis de cada: 

B a s e Inicial: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas Internacionais R$ 1.000 Reservas Bancárias R$ 500 
Títulos Públicos R$ 1200 Compromissada R$ 400 

-Livres: R$ 800 Conta única R$ 1.300 
-Em Colateral: R$ 400 

Elaboração própria 
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Balanço Tesouro Nacional 

Ativos Passivos 

Conta única R$ 1.300 Títulos Públicos R$ 1.300 
Conta Resultado R$ 0 

Elaboração própria 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

Reservas Bancárias R$ 500 
Compromisso Revenda R$ 400 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Depósitos à vista R$ 5.000 

Elaboração própria 

Supondo que seja realizado um pagamento no valor de R$100 pelo 

Tesouro Nacional a um servidor público que tem conta corrente no Banco A, a 

primeira alteração dar-se-ia no balanço do Tesouro, com um débito na Conta 

única pelo Banco Central, a segunda ocorreria no balanço do Banco A, que 

receberia um crédito em suas reservas bancárias deposi tadas no Banco Central. 

A contrapartida do Banco A seria a emissão de moeda bancária com o crédito em 

seu passivo na conta corrente do cliente, com os balanços f icando da seguinte 

forma: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas Internacionais R$ 1.000 
Títulos Públicos R$ 1.200 

-Livres: R$ 800 
-Em colateral: R$ 400 

AítReservas Bancárias R$ 600 (+100) 
Compromissada R$ 400 
AUConta única R$ 1200 (-100) 

Elaboração própria 

Balanço Tesouro Nacional 

Ativos Passivos 

AUConta única R$ 1200 (-100) Títulos Públicos R$ 1.300 
AUConta Resultado - R$ 100 (-100) 

Elaboração própria 
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Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AítReservas Bancárias R$ 600 (+100) AítDepósitos à vista R$ 5.100 (+100) 
Compromisso Revenda R$ 400 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Elaboração própria 

Observa-se que houve expansão das reservas bancárias e dos depósitos 

à vista, em contrapartida, o ativo do Tesouro contraiu. Supondo agora que seja 

mantida a relação de 1 0 % entre os depósitos a vista emitidos e compulsório, o 

Banco A estará com excesso de reservas de livre movimentação, desta forma, 

precisa se desfazer de R$ 90 de reservas bancárias. Caso opte por realizar junto 

ao BC uma operação compromissada, os balanços ficarão: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas Internacionais R$ 1.000 AUReservas Bancárias R$ 510 (-90) 
Títulos Públicos R$ 1.200 AítCompromissada R$ 490 (+90) 

-Livres: R$ 710 (-90) Conta única R$ 1.200 
-Em Colateral: R$ 490 (+90) 

Elaboração própria 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AUReservas Bancárias R$ 510 (-90) Depósitos à vista R$ 5.100 
AítCompromisso Revenda R$ 490 (+90) 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Elaboração própria 

Neste exemplo, as reservas bancárias contraíram, enquanto que o Banco A 

aumentou sua posição em contratos de compromisso de revenda. Essa operação de 

compra de títulos pelos bancos é cotidiana, e é importante lembrar que não há a 

transferência de titularidade dos títulos. 

Neste exemplo, outro impacto relevante foi a expansão do passivo do Banco 

Central na conta de operações compromissadas, aumentando no mesmo patamar a 
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quantidade de títulos públicos em colateral , que acaba por impactar nas estatísticas 

da dívida públ ica, além de elevar a quantidade de títulos util izados como garantia da 

operação. 

No caso apresentado, a condicionante Conta única atuou na expansão da 

l iquidez, mas poderia acontecer o oposto, caso o Tesouro recebesse um pagamento 

de tributo do cliente do Banco A. Suponha que seja pago ao Tesouro R$ 200 em 

tr ibutos, uti l izando-se a base inicial, os balanços f icarão: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas Internacionais R$ 1.000 AUReservas Bancárias R$ 300 (-200) 
Títulos Públicos R$ 1.200 Compromissadas R$ 400 

-Livres: R$ 800 AítConta única R$ 1.500 (+200) 
-Em colateral: R$ 400 

Elaboração própria 

Balanço Tesouro Nacional 

Ativos Passivos 

AUConta única R$ 1.500 (+200) Títulos Públicos R$ 1.300 
AítConta Resultado + R$ 200 (+200) 

Elaboração própria 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AUReservas Bancárias R$ 300 (-200) AUDepósitos à vista R$ 4.800 (-200) 
Compromisso Revenda R$ 400 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Elaboração própria 

Nesta situação houve redução dos depósitos à vista, reservas bancárias e, 

em contrapart ida, elevação da Conta Única do Tesouro Nacional , neste caso o 

Banco A terá que repor a liquidez ao mínimo exigido pelo BC, que neste exemplo é 

10%, tendo que vender títulos a outros bancos, solicitar redesconto ou não rolar no 

vencimento parte das compromissadas. Para cumprir a exigibil idade de 1 0 % em 

relação aos depósitos a vista emit idos, será necessário captar R$ 180 em reservas 
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bancárias, que neste exemplo, é reposto via diminuição das operações 

compromissadas. 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas Internacionais R$ 1.000 Aí Reservas Bancárias R$ 480 (+180) 
Títulos Públicos R$ 1.200 AU Compromissadas R$ 220 (-180) 

A í -Livres: R$ 980 (+180) Conta única R$ 1.500 
AU -Em colateral: R$ 220 (-180) 

Elaboração própria 

Balanço Tesouro Nacional 

Ativos Passivos 

Conta única R$ 1.500 Títulos Públicos R$ 1.300 
Conta Resultado + R$ 200 

Elaboração própria 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

A í Reservas Bancárias R$ 480 (+180) AUDepósitos à vista R$ 4.800 
AUCompromisso Revenda R$ 220 (-180) 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Elaboração própria 

No exemplo ac ima, pode-se observar que o nível de compromissadas se 

reduziram, enquanto que o passivo monetário expandiu, neste caso, houve redução 

da DLSP, pois menos títulos estão comprometidos como colateral de 

compromissadas, contudo, eles se mantêm no ativo do Banco Central , enquanto que 

o passivo do BC também permanece no mesmo vo lume, alterando-se apenas a 

categoria do passivo. 

Esses dois exemplos mostram como a CUT impacta a l iquidez, sendo que o 

resultado f inanceiro (diferença entre entradas e saídas) do Tesouro Nacional 

determinará o efeito líquido sobre o nível das reservas bancárias. 

Neste caso, somando-se a diferença entre as despesas (100) e os 

recolhimentos (200), haveria contração líquida de R$ 100 nas reservas bancárias e 
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no agregado monetário M1 (depósito à vista), podendo impactar na elevação da taxa 

de juros de curto prazo caso o Banco Central ou Tesouro Nacional não 

reconstituíssem a liquidez necessár ia, pois os bancos participantes do sistema 

estariam dispostos a oferecer taxas superiores a àquela definida pelo BC para captar 

reservas bancárias. O Tesouro Nacional também tem instrumentos para compensar 

esse impacto na l iquidez, que será detalhado no próximo item explicativo. 

3.3.2. MERCADO PRIMÁRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS 

O Tesouro Nacional é o único emissor de títulos públ icos, então novos títulos 

só podem ser colocados em mercado por ele. Essa colocação de títulos pelo 

Tesouro pode causar três diferentes impactos, que é expandir, reduzir ou ter efeito 

neutro sobre as reservas bancárias. Na primeira condição, o Tesouro atua com 

resgate líquido de títulos públ icos, colocando em mercado menos títulos daqueles 

que estão vencendo, enquanto que na segunda si tuação, realiza emissões líquidas, 

reduzindo as reservas bancárias e aumentando a quant idade de títulos públicos em 

mercado. Na terceira, não há consequência sobre a l iquidez, com o Tesouro 

emit indo a mesma quant idade de títulos que estejam vencendo. 

No próximo exemplo, será demonstrado como as operações com títulos 

públicos no mercado primário alteram o nível das reservas bancárias. Empregando a 

base inicial, suponha que o Tesouro opte por realizar operações com resgate líquido 

de títulos públ icos, ou seja, não repondo o nível de títulos vincendos. No exemplo, o 

Tesouro realiza uma operação de resgate líquido de R$ 100, os balanços tornam-se: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas internacionais R$ 1.000 A í Reservas Bancárias R$ 600 (+100) 
Títulos Públicos R$ 1.200 Compromissada R$ 400 

-Livres: R$ 800 AUConta única R$ 1.200 (-100) 
-Em colateral: R$ 400 

Elaboração própria 
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Balanço Tesouro Nacional 

Ativos Passivos 

AUConta única R$ 1.200 (-100) AUTítulos Públicos R$ 1.200 (-100) 
Conta Resultado R$ 0 

Elaboração própria 

Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AííReservas Bancárias R$ 600 (+100) Depósitos à vista R$ 5.000 
Compromisso Revenda R$ 400 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
AUTítulos Públicos R$ 0 (-100) 

Elaboração própria 

No caso ac ima, houve expansão das reservas bancár ias, enquanto que se 

reduziu a conta única e a quant idade de títulos públicos em mercado. No sentido 

contrár io, caso o Tesouro optasse por realizar emissões l íquidas, haveria 

redução da liquidez e elevação da conta única e dos títulos públicos em mercado. 

Na situação em que haja a expansão da l iquidez, o Banco Central 

provavelmente atuará com operações compromissadas para esterilizar a liquidez. 

Admit indo a hipótese que os bancos demandem essa operação por parte da 

autoridade monetár ia, a dívida pública voltará a se elevar ao mesmo patamar 

anterior, tornando nulo o efeito do resgate líquido por parte do Tesouro Nacional. 

o próximo exemplo mostra como ficaria o balanço com o BC esteri l izando 

R$ 100 de excesso de reservas bancárias do Banco A por meio de operações 

compromissadas, a fim de manter a relação percentual de 1 0 % entre as reservas 

bancárias e depósitos à vista emitidos. 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

Reservas internacionais R$ 1.000 AUReservas Bancárias R$ 500 (-100) 
Títulos Públicos R$ 1200 AííCompromissada R$ 500 (+100) 

AU -Livres: R$ 700 (-100) Conta única R$ 1.200 
A í -Em colateral: R$ 500 (+100) 

Elaboração própria 
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Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AUReservas Bancárias R$ 500 (-100) Depósitos à vista R$ 5.000 
AííComp. Revenda R$ 500 (+100) 
Empréstimos a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 0 

Elaboração própria 

Nesta si tuação, o Banco A reduziu as próprias reservas bancárias e elevou 

os direitos de revenda. No caso do Banco Centra l , seu passivo monetário 

(reservas bancárias) se reduziu, enquanto elevou seu passivo não-monetár io 

(compromissadas). 

É pertinente considerar que nas operações compromissadas não há 

transferência de titularidade dos ativos util izados como colateral , não ocorrendo 

alteração no volume dos títulos em mercado, contudo, há a diminuição dos títulos 

livres na carteira do Banco Central , o que exigirá emissões de títulos por parte do 

Tesouro para reconstituir a um nível adequado a carteira do BC, o que acarretará 

em elevação da dívida. Além de que os títulos colocados como colateral são 

contabil izados nas estatísticas da dívida públ ica, havendo então acréscimo nos 

indicadores de dívida. 

Em circunstância contrária ao exemplo anterior, com o Tesouro realizando 

emissões líquidas, haveria redução da liquidez e elevação dos títulos em 

mercado. o s bancos poderiam nesta condição demandar liquidez por parte do 

Banco Central , que atuaria comprando títulos com compromisso de revenda, ou 

poderia optar por reduzir o volume das compromissadas, não rolando as 

operações em seu vencimento e restabelecendo a liquidez conforme demanda 

dos bancos. Nessa condição, o impacto sobre a dívida também será nulo, pois 

haveria redução dos títulos compromet idos em operações compromissadas, o 

que compensar ia a emissão líquida de títulos por parte do Tesouro. 
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3.3.3. OPERAÇÕES COM O SETOR EXTERNO E DERIVATIVOS 

o u t r a condicionante da base monetária são as operações com o setor 

externo. Essas operações agregam os pagamentos e recebimentos do exterior, 

além de compras e vendas de dólares por parte do BC aos "dealers"4 cambiais. 

O Banco Central cumpre a função de administrar as reservas 

internacionais, além de ser responsável pela administração da política cambial. 

Ademais, a autoridade monetária precisa atuar no mercado cambial comprando 

ou vendendo dólares a fim de evitar escassez ou excesso de dólares no 

mercado, atendendo a demanda dos bancos por dólar ou reservas bancárias. 

Quando os bancos precisam de dólares, podem comprá- los no mercado 

secundário de câmbio junto a outras instituições f inanceiras, mas caso não 

encontre vendedores, poderão buscar junto ao Banco Central, que realiza leilões 

de dólar quando é identificado disfuncionalidades entre a oferta e demanda. A 

contrapartida da compra de dólares pelos bancos junto ao BC é a esteri l ização 

de reservas bancárias, que são debitadas da conta dos bancos depositadas no 

Banco Central. No próximo exemplo, util izando a base inicial, suponha que o 

Banco A adquira R$ 200 em dólares junto ao Banco Central, os balanços f icarão: 

Balanço Banco Central 

Ativos Passivos 

AUReservas Internacionais R$ 800 (-200) AUReservas Bancárias R$ 300 (-200) 

Títulos Públicos R$ 1.200 Compromissada R$ 400 
-Livres: R$ 800 Conta única R$ 1.300 
-Em colateral: R$ 400 

Elaboração própria 

4 Os "dealers" cambiais são instituições selecionadas e autorizadas a operar no mercado de câmbio. 
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Balanço Banco A 

Ativos Passivos 

AUReservas Bancárias R$ 300 (-200) Depósitos à vista R$ 5.000 

AUMoeda Estrangeira R$ 200 (+200) 

Comp. Revenda R$ 400 
Emprést imo a receber R$ 4.000 
Títulos Públicos R$ 100 

Elaboração própria 

Como mostrado, há redução das reservas bancárias toda vez que o BC 

vende dólares, neste sentido, pode ser necessário o BC repor essas reservas 

bancárias a depender da demanda por liquidez pelos bancos e para cumprimento 

das exigibil idades de compulsório, que neste caso, mantendo a relação de 1 0 % 

entre reservas bancárias em proporção aos depósitos a vista emitidos, seria 

necessário a reposição de R$ 200 em reservas bancárias, seja por meio de 

redesconto ou a não-rolagem no vencimento das operações compromissadas. 

Caso o BC decida comprar dólares, o efeito será o contrário, com 

expansão da liquidez. Nesta situação, provavelmente os bancos vão querer se 

desfazer do excesso de reservas bancárias, seja com operações 

compromissadas ou com compras definitivas de títulos públicos. 

Outra operação envolvendo dólares são contratos de derivativos entre 

Banco Central e instituições f inanceiras. Essas operações são denominadas de 

"swap" cambial, que é a troca de taxas ou rentabil idade, com objetivo de prover 

"hedge" cambial contra a variação excessiva do dólar em relação ao real. 

Neste tipo de contrato, quem opera comprando esses contratos se 

compromete a pagar a variação cambial mais um cupom cambial e a receber a 

variação da taxa Selic acumulada durante o período, enquanto aquele que vende 

o contrato fica protegido da variação excessiva do dólar. No vencimento do 

contrato se a desvalorização do câmbio for superior a taxa Selic acumulada, 

quem comprou o contrato terá que desembolsar a diferença em direito a 

contraparte, deste modo, se o Banco Central estiver comprado, haverá expansão 

da liquidez bancária, pois esses contratos são l iquidados com emissão de 

reservas bancárias, no entanto, se a variação da valorização cambial for superior 

a Sel ic acumulada, o Banco Central terá ganho f inanceiro e a instituição 
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f inanceira será obrigada a desembolsar as próprias reservas bancárias para 

liquidar essa obrigação, neste último caso, haverá redução das reservas 

bancárias. 

O objetivo de explicitar contabi lmente essas operações é mostrar que a 

f lutuação das reservas bancárias independe da vontade do Banco Central, e 

mesmo as operações realizadas por ele, geralmente ocorrem por demanda dos 

próprios bancos, seja para atender a necessidade de liquidez ou a esteri l ização 

por excesso de reservas bancárias dos portfólios dos bancos. 

É importante destacar que a estrutura de requerimento de reservas 

bancárias sobre depósitos a vista, segue a estrutura de requerimento defasado, 

sendo definida sobre uma base média por período. Ainda no Brasil, há o 

requerimento de reservas sobre depósitos de poupança (em espécie com 

remuneração de poupança) e a prazo (em títulos públicos com remuneração 

Selic), em subconta separada da conta de reservas bancárias sobre depósitos a 

vista, sendo que o cálculo da exigibil idade se dá diariamente ao longo do período 

de movimentação, devendo os bancos cumprir 100% do exigido (QUEIROZ, 

2004). Sendo assim, os bancos podem sofrer com incertezas quanto ao 

gerenciamento das reservas bancárias, podendo as instituições financeiras, por 

conta própria, a fim de minimizar os riscos, manter saldos excedentes sobre as 

exigibil idades legais. 

Os exemplos também permitiram detalhar que o Tesouro Nacional não 

tem o poder de decidir quanto de títulos públicos estarão em mercado, pois 

apesar de ele poder realizar operações com impacto líquido, serão as instituições 

f inanceiras que decidirão em quais ativos irão manter seus recursos, seja em 

reservas bancárias, títulos públicos ou operações compromissadas. 

A seguir, para f ins explicativos, segue um box para detalhar os conceitos 

de dívida pública, deixando mais evidente os motivos pelos quais as operações 

compromissadas impactam na dívida pública. 
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BOX 1 - Conceitos da Dívida Pública 

Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG): Abrange o total das dívidas de 

responsabilidade do governo federal, estaduais e municipais, com o setor privado e o 

setor público financeiro, não incorporando os seus respectivos ativos. Inclui as 

operações compromissadas. Não englobando os demais passivos do Banco Central. 

Dívida Líquida do Governo Geral (DLGG): É a DBGG + incorporação dos ativos do 

governo federal, estaduais e municipais. 

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP): Abrange as dívidas interna e externa do 

governo federal, que em conjunto formam a Dívida Pública Federal (DPF), a base 

monetária e as operações compromissadas, as duas últimas do Banco Central. 

Engloba as reservas internacionais do Banco Central e os fundos públicos, tal como o 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Dívida Pública Federal (DPF e/ou DPMF): Corresponde à soma das dívidas interna e 

externa de responsabilidade do governo federal. A dívida interna é conhecida por 

Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) e a externa por Dívida Pública 

Federal externa (DPFe). Engloba apenas os títulos em poder do público, excluindo os 

títulos em posse do Banco Central. 

Fonte: (TESOURO, 2009) 
Elaboração Própria 

Na próxima seção será descrito o Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB), com foco no Sistema de Transferência de Reservas (STR), buscando 

expor detalhadamente os motivos pelos quais o BCB precisa atuar no mercado 

interbancário. 
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4. S I S T E M A D E P A G A M E N T O S B R A S I L E I R O : S T R 

4.1. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS 

O sistema interbancário faz parte do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB), que iniciou as operações a partir de 2002, constituindo-se de 

procedimentos relacionados ao processamento e l iquidação de operações de 

transferências de fundos, de operações com moeda estrangeira, ativos 

f inanceiros e valores mobiliários. 

Os sistemas que integram o SPB são: (i) Sistema de Transferência de 

Reservas; (ii) Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC; (iii) Câmara 

de Registro e Câmara Depositária da BM&FBOVESPA, Compensação e 

Liquidação de Operações de Câmbio da BM&FBOVESPA, operado pela B3 S.A; 

(iv) Segmento CETIP UTVM, operado pela B3; (v) C3 Registradora, operado pela 

Câmara Interbancária de Pagamento-(CIP); (vi) Central izadora de Compensação 

de Cheques, operado pelo BB S.A.; (vii) Sistemas de liquidação f inanceira de 

bandeira, operados pela Redecard e Cielo; (viii) Sistema de Liquidação Diferida 

das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (SILOC), operado pela 

CIP; (ix) Sistema de Transferência de Fundos - SITRAF, operado pela CIP, 

Sistema de Registro da Serasa operado pela Serasa, Sistema de Registros de 

Ativos Financeiros, operado pela B3 e Sistema CERC, operado pela Central de 

Recebíveis S.A., conforme Comunicado N° 32.549/2018, publicado pelo 

Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban), 

do Banco Central Brasileiro. 

O sistema de interesse para este trabalho é o Sistema de Transferência de 

Reservas (STR), pois é nesse sistema que as instituições f inanceiras têm acesso 

à conta de reservas bancárias, conforme C.C. N° 4.011/2020 publicada pelo 

BCB. 

O STR é gerido pelo DEBAN/BCB (Departamento de Operações 

Bancárias e de Sistema de Pagamentos), sendo um sistema operado através de 

liquidação pelo valor bruto com processamentos em tempo real (LBTR), sem 

possibil idade de lançamento a descoberto e as transferências são irrevogáveis 

(BIS,1997). 
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O STR é o coração do Sistema Monetário Brasileiro, pois é nele que 

ocorre a l iquidação final de todas as obrigações f inanceiras do Brasil, incluindo as 

transferências entre os participantes do STR, SELIC, SITRAF, C3, SILOC, 

BM&FBOVESPA, CETIP e Câmbio (BCB, 2002). 

As ordens de transferências de fundos liquidadas no STR são registradas 

nas contas de reservas bancárias, nas contas de liquidação e na Conta Única do 

Tesouro Nacional (BCB, 2002). A conta de reservas bancárias é destinada às 

instituições de natureza bancária; a conta de l iquidação (CL) é titulada às 

instituições não bancárias, como corretoras de valores, sociedades de crédito, 

instituições de pagamento e pelas infraestruturas do mercado financeiro, como 

câmaras de compensação; e a conta do Governo, titulada a Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN (BCB, 2019). 

Entendido a estrutura do Sistema de Transferência de Reservas, é preciso 

expor os motivos pelos quais o BCB atua neste mercado monetário, sendo o 

principal agente para ajustes de liquidez, como já detalhado nas seções 

anteriores. Na próxima seção será discutido mais a fundo a operacional ização 

pelo BCB no sistema monetário. 

4.2. SISTEMA INTERBANCÁRIO E EQUALIZAÇÃO DE LIQUIDEZ 

O sistema LBTR exige que as instituições tenham saldos suficientes em 

suas contas de reservas bancárias ou na conta de liquidação para saldar as 

transferências intradia. Isso demanda dos bancos um gerenciamento na alocação 

do próprio portfólio, que implica em um "trade-of entre liquidez e rentabil idade. 

A condição de liquidez do sistema é determinada pelo nível de reservas 

bancárias em relação à demanda de fundos previstos para transferências. O 

saldo intradiários nas contas de reservas bancárias é dado pelo saldo da 

abertura do dia somado os créditos e subtraído os débitos gerados pelas 

transferências realizadas durante o dia pelos participantes do sistema (PINTO, 

2004), não sendo permitidos saldos negativos nas contas de reservas bancárias. 

Deste modo, há determinadas condicionantes da liquidez no sistema 

interbancário, como a Conta Única do Tesouro, visto que todas as operações de 

transferências de arrecadação e despesa f inanceira do Tesouro Nacional 

ocorrem através do débito e crédito nas reservas bancárias pelo STR. 
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Outra condicionante são as operações com o setor externo, em que os 

bancos precisam debitar/creditar suas reservas bancárias para 

comprarem/venderem dólares de/para outras instituições. Por f im, os saques e 

depósitos de papel-moeda pelos agentes econômicos, que pressionam as 

instituições bancárias a realizarem troca de reservas bancárias por papel-moeda 

ou papel-moeda por reservas bancárias. 

A partir dos pontos levantados anteriormente, pode-se dizer que existem 

duas condições diferentes de liquidez no sistema. A primeira é do sistema como 

um todo e a segunda é que, levando em consideração a concentração da liquidez 

bancária, podem existir instituições ilíquidas e que eventualmente não 

conseguem ter acesso a emprést imos intradiários de liquidez. Para compensar 

em partes essa possível dif iculdade, os saldos de compulsórios são de livre 

movimentação durante o dia, sendo o saldo final do dia a referência para o 

cumprimento legal. Destaca-se ainda que a distribuição dos compulsórios 

também é desigual, não impedindo distorções localizadas na liquidez. 

Em momentos de iliquidez no sistema interbancário, as instituições 

f inanceiras tornam-se mais propícias a aceitarem tomar crédito de liquidez a juros 

maiores para conseguirem honrar suas transferências intradiárias, pressionando 

para cima a taxa média apurada dos f inanciamentos diários, o que eleva a taxa 

Selic over para além da Selic Meta estabelecida pelo COPOM. Nesse cenário o 

BCB precisa atuar para conceder a liquidez necessária ao sistema, realizando a 

l iberação dos recursos do compulsório, concedendo redesconto colaterizado ou 

realizando leilões de compra de títulos públicos. 

Outra possibi l idade é de haver excesso de reservas bancárias no conjunto 

do sistema, o que provoca queda nas operações de emprést imos no sistema 

interbancário. Nestas condições, há pressões para reduzir a taxa média diária 

dos juros, que pode ir a zero ou muito próximo disso, pelos bancos estarem mais 

dispostos a oferecer liquidez por taxas menores para diminuir o excesso de 

reservas bancárias não remuneradas. Como o Banco Central precisa perseguir a 

Taxa Selic Meta, acaba atuando para diminuir esse possível excesso de liquidez, 

podendo aumentar a exigibil idade de compulsórios ou realizar operações 

compromissadas. 

Na próxima seção será discutida a operacional ização das 

compromissadas, suas condicionantes e histórico. 
42 



5. OPERAÇÕES C O M P R O M I S S A D A S 

5.1. DEFINIÇÃO 

As operações compromissadas são na atualidade o principal instrumento 

de política monetária. São operações de venda (ou compra) de títulos públicos 

com compromisso de recompra (ou revenda) dos mesmos títulos em data futura. 

Essas operações são realizadas entre as próprias instituições f inanceiras e entre 

as instituições f inanceiras e o Banco Central, podendo ser empregados títulos 

públicos ou privados. No caso brasileiro, a predominância é de títulos públicos 

(PELLEGRINI, 2017). 

Essa operação é nada mais que um emprést imo de liquidez. As 

instituições que realizam vendas de títulos geralmente fazem pela necessidade 

de obter liquidez imediata e os títulos são cedidos como garantia dessas 

operações. Ao passo que as instituições que porventura estão com excesso de 

liquidez realizam negociações de compra de títulos a fim de rentabilizar um 

possível excesso de liquidez (PELLEGRINI , 2017). Essas transações geralmente 

são de curtíssimo prazo, pela circunstância de liquidez ser muitas vezes incerta e 

se alterarem muito rapidamente. 

A condição de liquidez no sistema bancário tende a se manter em 

equilíbrio, em que as instituições f inanceiras com excesso de liquidez realizam 

operações com aquelas que eventualmente estejam precisando de fundos. 

Todavia, pode ocorrer do sistema como um todo estar com excesso ou 

insuficiência de liquidez, exigindo a intervenção do Banco Central. Nesta 

hipótese, o BACEN é pressionado a atuar, pois caso contrário a taxa de juros 

pode ir à zero ou subir para além da taxa meta (DALTO et al.,2020), 

comprometendo a política monetária, como citado anteriormente. 

A atuação do BCB pode ocorrer por três principais instrumentos: via 

operações de redesconto, de recolhimentos compulsórios e de operações de 

mercado aberto. As Compromissadas fazem parte das operações de redesconto 

e de mercado aberto. O acesso a esta modal idade operacional é facultado às 

instituições titulares de contas de reservas bancárias ou conta de liquidação, 

sendo que aos titulares da conta liquidação, são restritos às operações de 
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compra com compromisso de revenda, e no caso de intradia ou um dia útil, 

restritos a títulos públicos federais. 

O redesconto compreende as operações intradia, para atender a 

necessidade de liquidez das instituições f inanceiras ao longo do dia; de um dia 

útil, destinada a conceder liquidez decorrente do descasamento de curtíssimo 

prazo no fluxo de caixa da instituição f inanceira; de até quinze dias, com prazo 

total máximo de 45 dias, a fim de satisfazer liquidez pelo descasamento de curto 

prazo no fluxo de caixa e que não se caracterize um desequilíbrio estrutural; de 

até 90 dias, não podendo ultrapassar 180 dias, destinada a viabilizar ajuste 

patrimonial de instituições f inanceiras com desequilíbrio estrutural (BCB, 2016). 

A modal idade de compra com compromisso de revenda pode ter como 

objeto de redesconto apenas títulos públicos registrados na SELIC, que integre a 

posição de custódia própria da instituição f inanceira, valores mobiliários, créditos 

e direitos creditórios, sendo preferencialmente aqueles com garantia real, no 

entanto, para às operações intradia e de um dia útil, são aceitos exclusivamente 

títulos públicos (BCB, 2016). 

Nas operações de compra com compromisso de revenda de títulos 

públicos registrados no SELIC, o preço de compra e revenda é aquele divulgado 

pelo BCB. Na operação intradia, o preço é igual ao respectivo preço de compra, 

enquanto que nas operações de um dia útil ou mais, o preço é o de compra 

adicionado pelo valor correspondente à aplicação, sobre o preço de compra e 

pelo prazo da operação, da taxa obtida pela composição da taxa Selic, apurada 

para cada dia útil do período da operação, com taxa f ixada pela Diretoria 

Colegiada do Banco Central do Brasil e válida na data da realização da operação 

(BCB, 2016). 

Nas operações de compra com compromisso de revenda de outros títulos 

e valores mobiliários, créditos e direitos creditórios, o preço de compra é variável 

em função dos ativos e estabelecidos, segundo critério do próprio BCB, levando 

em conta o valor presente, o valor de mercado, o risco de crédito, o prazo de 

vencimento, liquidez do ativo e a volati l idade do preço, enquanto que o preço de 

revenda é o preço de compra adicionado de valor correspondente à aplicação, 

sobre o preço de compra e pelo prazo da operação, da taxa obtida pela 

composição da taxa Selic, definida por regulamentação, apurada para cada dia 

útil do período da operação (BCB, 2016). 
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As operações de redesconto com títulos públicos são processadas no 

sistema SELIC, que dispõe também dos módulos de oferta pública, ofertas para 

os "dealers", lastro de operações compromissadas e negociação eletrônica de 

títulos. Nesse sistema são realizadas operações de mercado aberto, em que há 

vendas de títulos públicos com compromisso de recompra pelo BCB, com 

objetivo de ajustar possíveis excessos/escassez de liquidez no sistema 

interbancário. Nessa operação as instituições f inanceiras renunciam a reservas 

bancárias em favor de carregar em seus balanços títulos públicos a fim de 

rentabilizar o excesso de reservas. 

As operações no sistema SELIC para equalização da liquidez através de 

operações compromissadas de curtíssimo e curto prazo são preferíveis em 

relação às compras definitivas de títulos públicos, pela condição de liquidez 

modificar-se rapidamente, portanto, é mais prudente os bancos manterem 

posições em operações compromissadas de curto prazo com diferentes períodos 

de vencimento, podendo ajustar possíveis excessos de liquidez, já que na forma 

de reservas bancárias não renderia juros, realizando então o ajuste de caixa de 

acordo com as projeções de demanda de reserva do próprio banco. 

As instituições f inanceiras desfrutam das operações compromissadas para 

ajustar a própria liquidez. Por seu turno, o BCB opera com objetivo de controlar a 

liquidez de todo sistema interbancário. Dessa forma, constata-se que essas 

operações estão além de mera transação financeira, visto que é parte 

fundamental do sistema como instrumento de política monetária do Banco 

Central (PELLEGRINI, 2017), ao passo que os títulos públicos servem como 

colateral das operações. 

Entende-se então que títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, não 

cumprem mera função de captar recursos f inanceiros para a União e seu 

crescimento não é dependente apenas do resultado fiscal do Tesouro Nacional. 

Na verdade, a emissão de títulos públicos depende, fundamentalmente, da 

necessidade de títulos públicos pelo BCB para equal ização da liquidez no 

sistema interbancário e da própria demanda por títulos públicos pelas instituições 

financeiras. 
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O emprego de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional nas 

operações compromissadas de redesconto ou mercado aber to 5 , dá-se porque a 

emissão de títulos pelo próprio BCB é vetada pela Lei de Responsabi l idade 

F isca l 6 (2000), então é inevitável que o Tesouro Nacional ceda títulos sem 

contrapartida f inanceira ao BCB, culminando na expansão da dívida mobiliária, 

ao mesmo tempo em que as operações de compra definitiva de títulos públicos 

no mercado secundário causa diminuição da Dívida Pública Mobiliária do 

Governo Federal (DPMF), visto a redução dos títulos em poder do mercado. 

Segundo Pellegrini, a computação dessas operações na dívida pública 

bruta e líquida é um contrassenso, pois são operações de natureza puramente 

monetária e não fiscal. Nas próximas seções será levantado o histórico das 

operações compromissadas, suas condicionantes e os resultados na dívida 

pública. 

5.2. HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 

Como já mencionado, a autoridade monetária atua na equal ização da 

liquidez, para manter a taxa Selic na meta estabelecida pelo Comitê de Política 

Monetária. É necessário levantar o histórico das operações compromissadas e 

seus determinantes, explicitando os fatores condicionantes das operações 

compromissadas e aqueles que alteraram a liquidez de tal forma, que se fez 

necessária à intervenção do BCB. 

Prel iminarmente, conforme levantado por Pellegrini, pode-se considerar 

que os fatores condicionantes do saldo das operações compromissadas entre 

2006 a 2020, é a CUT, a base monetária, depósito compulsório, "swap" cambial, 

reservas internacionais, juros e títulos públicos no mercado primário. De acordo 

com Pellegrini, essas são as condicionantes das operações compromissadas e 

não necessariamente da base monetár ia 7 . 

5 O redesconto permite ao BC fornecer o ajuste de caixa diretamente às instituições financeiras que 
estejam com problemas na captação de reservas bancárias, enquanto que as operações de mercado 
aberto, realizadas por meio de leilões, podem não aliviar as pressões localizadas na liquidez. 
6 Lei Complementar n° 101/2000, art°.34. 
7 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/7ECOIMPOM) e nos Indicadores Econômicos Consolidados - Capítulo II -
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Para compreender melhor as condicionantes, será feito a descrição de 

cada e os respectivos impactos na evolução histórica das operações 

compromissadas. 

5.2.1. RECOLHIMENTOS DE COMPULSÓRIOS 

Os recolhimentos compulsórios consti tuem-se como instrumento para a 

estabil idade financeira. Trata-se do dinheiro que os bancos são obrigados a 

manter depositados no Banco Central. Sendo exigido um nível de depósito 

compulsório de acordo com os depósitos bancários emit idos pelos bancos (BCB, 

2019). 

Como Bindseil (2004, p.202, apud FULLWILER, 2008, p. 14), explica, o 

principal objetivo dos depósitos compulsórios é a estabil ização da taxa de juros 

de curto prazo. Isso porque os saldos requeridos como compulsórios cumprem a 

tarefa de conter as possibil idades de volati l idade na taxa de juros de curto prazo, 

reduzindo a probabil idade dos bancos não dispuserem das reservas necessárias 

para liquidar os pagamentos no interbancário, além de reduzir a necessidade de 

captação de saldos, que é sujeito ao pagamento de juros, seja em redesconto 

com a autoridade monetária ou em emprést imo diário entre instituições 

f inanceiras (FULLWILER, 2008) 

É preciso considerar que a evolução dos compulsórios também depende 

do nível de emissão de depósitos a vista, depósito de poupança e a prazo pelos 

bancos, que exige maiores níveis de aportes nas contas de compulsório 

conforme a legislação. 

Quando as alíquotas dos compulsórios são elevadas, ocorre diminuição do 

nível de reservas bancárias de livre movimentação, exigindo saldos superiores de 

recolhimentos compulsórios ao final do dia em relação aos depósitos emitidos. 

Os compulsórios reduzem, portanto, a necessidade do BCB em recorrer às 

operações compromissadas para atender a demanda das instituições f inanceiras 

em se desfazerem de possíveis excessos de liquidez. Dessa forma, pode existir a 

necessidade de o BC realizar leilões para comprar títulos, a fim de ceder liquidez 

Moeda e crédito: Tabela II-5 (http://www.bcb.gov.br/7INDECO). 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/7ECOIMPMAB). (BCB, 2016). 
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ao sistema interbancário, dependendo da demanda por reservas bancárias pelas 

instituições financeiras. 

Outra possibil idade, é a l iberação de recolhimentos compulsórios através 

da diminuição das alíquotas, que expande as reservas bancárias de livre 

movimentação ao final do dia, exigindo da autoridade monetária intervenções 

para controlar a liquidez, levando a um aumento das operações de vendas de 

títulos públicos com compromisso de recompra pelo BCB. 

A primeira situação impacta em contração da DPMF (além de reduzir a 

necessidade de operações compromissadas), já que o aumento dos 

compulsórios faria o BCB realizar operações de compra definitiva de títulos 

públicos ou com compromisso de revenda, ao passo que no segundo momento, 

faria colocações de títulos no mercado secundário com objetivo de esterilizar o 

possível excesso de liquidez, expandindo a Dívida Líquida (DLGG e DLSP), bruta 

(DBGG) e o saldo das compromissadas. 

Gráfico 1 - Compromissadas e Compulsórios (% PIB - Saldo Mensal) 

Compulsórios + Compromissadas Compromissadas 

Compulsórios 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração própria 

O Gráfico 1 exibe a evolução das operações compromissadas, dos 

compulsórios e das compromissadas somada aos compulsórios, do início de 

2006 a junho de 2020. Toda a série foi calculada em relação ao PIB e pelo saldo 

mensal. 
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É possível observar que as compromissadas e os compulsórios se 

relacionam em determinados períodos em direção opostas, sendo mais 

acentuado entre 2009 a 2010, 2014 a 2017 e mais recentemente no ano de 2020, 

em que o BC anunciou a l iberação de liquidez para diluir possíveis riscos no 

sistema bancário. 

No período de 2009 a 2010, em decorrência da crise f inanceira global, o 

Banco Central atuou para ampliar a dedução, adiamento e redução de alíquota 

sobre várias modal idades de compulsório, no qual anunciou a l iberação integral 

de compulsório sobre: depósito a prazo, interfinanceiro e adicional de R$ 100 

bilhões, além da redução do compulsório sobre depósitos a prazo de adquirente 

de carteira de ativos de outra instituição e a l iberação de compulsório para 

antecipação da contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito-FGC (BCB, 2008). 

Essa liberação de liquidez culminou na elevação da liquidez no mercado 

interbancário, pressionando o BCB a realizar operações de mercado aberto via 

operações compromissadas para esterilizar a expansão da base monetária 

gerada pela l iberação dos compulsórios. 

Gráfico 2 - Compromissadas (% do PIB) e Depósito de IF's (em milhões R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

No Gráfico 2, a série Depósito de Instituições Financeiras (eixo direita), 

compõe o saldo final do período mensal da variação dos depósitos das 

instituições e seu efeito sobre a base monetária. 
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A liberação dos compulsórios entre 2006 a junho de 2020 impactou de 

forma esporádica a expansão da liquidez, ampl iando em certo grau as operações 

compromissadas (eixo da esquerda). No biênio de 2010-2011, a tendência se 

reverte e o resultado do compulsório é de contração na liquidez, o que exigiu a 

diminuição do saldo das operações compromissadas para liberar liquidez. 

Ao final do ano de 2 0 1 1 , o BCB recorreu novamente à diminuição das 

alíquotas dos compulsórios, principalmente pela desaceleração econômica 

observada no período, mantendo os níveis dos compulsórios em queda até o 

final de 2015, o que pressionou o BCB a manter as operações compromissadas 

para esterilizar possíveis excessos de liquidez. 

Em 2020 há um movimento importante dos compulsórios na expansão da 

liquidez. O BC anunciou l iberações vultosas de compulsório, a f im de conceder a 

liquidez necessária ao sistema financeiro e dessa maneira afastar qualquer tipo 

de risco sistêmico. No acumulado do período, os compulsórios resultaram na 

retração da liquidez, em R$1,864 bilhões, enquanto os saldos das operações 

compromissadas foram de aproximadamente R$ 1,339 trilhão, demonstrando não 

ser uma variável significativa para explicar o saldo atual das compromissadas, 

desempenhando um papel esporádico na liquidez e nas próprias operações 

compromissadas. 

Gráfico 3 - Compromissadas e Compulsório (Saldos, em milhões de R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 
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Apesar dos compulsórios mostrarem-se expressivos em determinados 

períodos na evolução das operações compromissadas, há outros fatores mais 

relevantes para explicar a atuação do Banco Central, como o aumento das 

reservas internacionais, a apropriação de juros e a Conta Única do Tesouro 

Nacional. 

5.2.2. RESERVAS INTERNACIONAIS E "SWAPS" CAMBIAIS 

No período de 2006 a 2012, houve elevado aumento das reservas 

internacionais no Brasil, decorrente principalmente do resultado positivo nas 

contas de transações correntes e de capital (PELLEGRINI, 2017). Esses dólares 

foram adquir idos pela autoridade monetária, para compor a reserva internacional 

do país, como também pagar parte da dívida externa brasileira com organismos 

internacionais. 

A contrapartida da compra de dólares pelo Banco Central é a expansão da 

liquidez interbancária, visto que a internalização de dólares pela autoridade 

monetária tem como contrapartida a expansão das reservas bancárias (base 

monetária). Para compensar a expansão de liquidez, o BCB atuou por meio de 

operações compromissadas, realizando leilões de venda de títulos com 

compromisso de recompra e também em vendas definitivas de títulos públicos. 
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Gráfico 4 - Evolução do Saldo do Setor Externo (R$) e Reservas 

Internacionais (US$) (Em milhões). 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

No Gráfico 4, é inegável a existência da relação entre a internalização de 

dólares e o respectivo impacto do setor externo na base monetária. Entre 2006 a 

2008 e 2010 a 2012 foram os períodos de maiores aquisições de reservas pela 

autoridade monetária, apesar de um breve período de interrupção entre o final do 

ano de 2008 e começo de 2009, derivado da crise internacional. 

A expansão da liquidez resultante da aquisição de dólares pelo Banco 

Central, entre 2006 a 2012, foi a principal determinante das operações 

compromissadas no período, enquanto que entre 2019 a junho de 2020, as 

reservas internacionais atuaram no sentido de esterilizar a liquidez e o BC 

precisou atuar vendendo dólares para diminuir a pressão sobre o câmbio e pela 

forte saída de capitais do país, que se intensificou na crise de 2020. 

Nos dois últimos 2 anos de análise, as reservas internacionais impactam 

de forma negativa o saldo das compromissadas. 
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Gráfico 5 - Evolução Saldo Compromissadas e Reservas Internacionais (em 

milhões) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

A relação entre as reservas internacionais e as operações 

compromissadas é incontestável (PELLEGRINI, 2017), contudo outros fatores 

são tanto ou mais importantes, como a Conta Única do Tesouro, isso fica claro 

observando o Gráfico 5, em que partir de 2012, as reservas internacionais 

mantêm-se estáveis até final de 2018, ao passo que o nível de operações 

compromissadas permanece crescente. 

Entre 2019 e 2020, as reservas internacionais atuaram na redução do 

saldo das compromissadas, uma vez que as vendas pelo BC causam retração da 

liquidez interbancária. 

Outra condicionante ligada ao setor externo, de acordo com Pellegrini, são 

as operações de "swap" cambial. O "swap" cambial é um derivativo em que há 

troca de taxas e de rentabil idades entre agentes f inanceiros que buscam 

gerenciar riscos cambiais, enquanto o Banco Central dispõe desse instrumento 

para evitar movimentos disfuncionais no câmbio (BCB, 2020). 

As compras de contratos de "swap" funcionam como injeção de dólares no 

mercado futuro, pois no contrato o Banco Central promete pagar ao detentor do 

"swap" a desvalorização do câmbio acrescido do cupom cambial, enquanto a 

contraparte pagará a taxa de juros Selic acumulada do período do contrato. 
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Dessa maneira, os agentes que vendem o contrato f icam protegidos da variação 

do câmbio, ao passo que pagam a taxa Selic acumulada do período ao 

comprador do contrato (Banco Central). 

O efeito na base monetária das operações de "swaps" advém da diferença 

entre o pagamento da desvalorização cambial e da taxa Selic acumulada. Se a 

diferença da variação cambial for superior o BC pagará ao mercado, expandindo 

a liquidez; se a diferença for menor, o mercado paga, contraindo a liquidez (base 

monetária). 

O impacto dessa variável nas compromissadas se concentra no biênio de 

2015-2016 e 2020, sendo que em 2015, o fator expandiu a base monetária, em 

2016 contraiu, e com a forte desvalorização cambial em 2020, a variável resultou 

novamente em forte expansão da liquidez. 

Gráfico 6 - Efeito das Operações de "Swap" Cambial na Base Monetária 
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Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

As operações de "swap" cambial, t iveram importância em períodos 

específ icos para explicar parte da variação das compromissadas. O Gráfico 6 

permite observar de forma clara, nos períodos anteriores ao biênio 2015-2016 e 

mais recentemente em 2020, as "swap's" mant iveram-se insignificantes para 

explicar a variação da base monetária e o saldo das operações compromissadas. 
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Gráfico 7 - Fator condicionante da Base Monetária - SwapS 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

O impacto das operações de "swap" cambial na base monetária, 

concentrou-se nos anos de 2015 a 2016 e 2020, derivados das fortes variações 

cambiais no período. O acumulado de 2015 a 2020 foi de R$ 109,00 bilhões. 

Com esse volume estas operações se tornaram relevantes apenas nos últimos 5 

anos, expl icando parte da evolução recente do saldo das compromissadas. 

Nas próximas seções será abordada a importância dos juros e das 

operações do Tesouro Nacional na elevação dos saldos das operações 

compromissadas. 

5.2.3. JUROS 

As operações compromissadas, são como um emprést imo que o Banco 

Central toma junto ao mercado (PELLEGRINI, 2017) devendo pagar juros, 

elevando os saldos das compromissadas sem que haja necessariamente um 

efeito direto na base monetária, já que normalmente os contratos são rolados no 

vencimento das operações e os juros apropriados ao saldo. 

O impacto dos juros é dependente da taxa Selic, já que ela é a taxa de 

remuneração das compromissadas, isto é, em momentos de juros elevados, os 

55 



juros impactarão de forma mais acentuada na elevação do saldo das 

compromissadas, ao passo que a queda na taxa Selic implicará na diminuição 

dos juros no saldo das operações. 

Gráfico 8 - Juros Op. Compromissadas e Taxa Selic "Ovef Anual : 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

De acordo com o Gráfico 8, se pode observar a relação entre o aumento 

da apropriação de juros das operações compromissadas e a taxa Selic, 

principalmente no período de 2014 a 2016, quando a taxa Selic acumulada se 

eleva, impactando a incorporação de juros e se tornando uma das principais 

condicionantes. É pertinente observar que a recente tendência de redução na 

taxa Selic refletiu em redução na incorporação de juros sobre as 

compromissadas. 

56 



Gráfico 9 - Saldos Acumulados dos juros apropriados e 

compromissadas 
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Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

Conforme o Gráfico 9, a partir de 2014, a participação dos juros se eleva e 

passa a ser uma das principais condicionantes, sendo responsável por pelo 

menos metade do saldo final das compromissadas. Com a queda da taxa Selic, 

os juros a serem apropriados futuramente se reduzirão de forma significante. 

Como Pellegrini lembra, a própria apropriação dos juros também decorre 

das outras condicionantes, que elevam o saldo das operações compromissadas, 

como as reservas internacionais e a Conta Única do Tesouro, impactando na 

apropriação dos próprios juros. 

Na próxima seção será abordada a importância da Conta única e das 

operações com títulos públicos pelo Tesouro Nacional na variação históricas das 

compromissadas. 

5.2.4. CONTA ÚNICA E TÍTULOS PÚBLICOS 

A Conta Única do Tesouro é onde são registradas todas as 

disponibi l idades da União, inclusive fundos, de suas autarquias e fundações. É 

um importante instrumento de controle contábil das f inanças públicas, uma vez 

que centraliza todas as transações de recursos f inanceiros; agiliza os processos 

de transferências, enquanto o Banco Central cumpre a função de agente 

f inanceiro do Tesouro. A Conta Única foi regulamentada pelo Decreto n° 
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93.872/1986, definindo que toda arrecadação da União, deverá ser recolhida 

obrigatoriamente para registro contábil na Conta Única. Sabendo-se que a Conta 

única centraliza todos os débitos e créditos do Tesouro Nacional, o Resultado 

Fiscal da União apresenta-se como uma das principais condicionantes da 

liquidez. 

É importante destacar que os créditos realizados na conta única não 

integram qualquer conceito de moeda, não sendo contabil izada na base 

monetária ou em qualquer agregado monetário, consistindo apenas em um 

registro contábil de todos os recebimentos e dispêndios da União, e o seu próprio 

volume pode depender de mero ajuste contábil do Banco Central, como os 

acertos do valor em reais das reservas internacionais, que se autorizados pelo 

CMN, são creditadas à Conta Única. 

Isto posto, quando o Tesouro apresenta superávit f inanceiro, haverá 

contração da liquidez (base e agregados monetários), pelos recolhimentos serem 

superiores aos dispêndios. Para evitar que as pressões por liquidez elevem a 

taxa de juros Selic, o Banco Central deve atuar com operações de mercado 

aberto comprando títulos públicos para ceder liquidez às instituições f inanceiras, 

diminuindo a necessidade de operações compromissadas, reduzindo a DPF e 

DBGG. 

Na situação em que a União apresente déficit f inanceiro, o resultado será 

de expansão da liquidez bancária, os dispêndios superiores aos recolhimentos 

expandirão a base monetária (liquidez) e consequentemente haverá necessidade 

de operações compromissadas. 

58 



Gráfico 10 - Evolução do Impacto da Conta única na Base Monetária (em 

milhões R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

O Gráfico 10, revela que existiu tendência de contração da base monetária 

em função dos elevados superávits. Na série a tendência se reverte a partir de 2014, 

quando a União começa a apresentar crescentes déficits primários, ocasionando 

expansão da base monetária, exigindo intervenções da autoridade monetária para 

equalizar esse excesso de liquidez, elevando o saldo das operações 

compromissadas. 

No ano de 2020, a crise do COVID exigiu do Governo Federal medidas 

enérgicas para minimizar um possível colapso econômico, expandindo os gastos 

públicos e levando o déficit primário para R$ 417,00 bi lhões 8 , o que causou 

expansão considerável da liquidez e na necessidade do BC esterilizar boa parte 

dessas reservas bancárias. 

8 Resultado do Tesouro Nacional. Boletim - Vol. 26, N.06 
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Gráfico 11 - Evolução do Saldo do Resultado Primário e Impacto Acumulado 

da Conta única na Base Monetária (milhões R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

No Gráfico 11 é visível o efeito do resultado primário sobre a liquidez, e, 

por conseguinte, nas operações compromissadas. Os dados indicam que o 

resultado primário entre 2006 a 2014, colaborou para diminuição dos saldos das 

operações compromissadas, visto que houve contração da base monetária, 

enquanto que a partir de 2014 e principalmente em 2020 a Conta Única tornou-se 

um fator relevante na expansão da base monetária, colaborando sobremaneira 

para a recente elevação do saldo das compromissadas. 

Além da Conta Única, as operações com títulos públicos no mercado 

primário const i tuem-se como um fator imprescindível para explicar a evolução do 

saldo das compromissadas. A partir da política de administração da Dívida 

Pública Federal (DPF), o Tesouro pode realizar operações com impacto na 

liquidez, tanto na direção de contrair a base monetária, com emissão líquida de 

títulos, quanto para expandir a liquidez, operando com resgate líquido de títulos 

públicos. 
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Gráfico 12 - Operações com Títulos Públicos e Conta única (Acumulado 12 

meses) (milhões R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

No Gráfico 12 é explícito que as operações com títulos públicos no 

mercado primário atuaram até 2014 no sentido de expandir a base monetária, 

principalmente em decorrência dos superávits primários do período, que 

contraíram a liquidez. Essa tendência se reverte a partir de 2014, quando a União 

começa a apresentar déficits primários e consequentemente a Conta Única 

passa a contribuir na expansão da base monetária, pressionando o Tesouro 

Nacional a realizar emissões líquidas de títulos públicos para contrair possíveis 

excessos de liquidez. 

É evidente que as duas variáveis atuaram de forma opostas na liquidez, 

sendo o resultado líquido dessas operações o fator de impacto no saldo das 

compromissadas. Como consequência é possível compreender que os superávits 

primários tendem a diminuir a dívida pública no primeiro momento, porque não há 

neste caso necessidade do Tesouro realizar emissões líquidas para equalizar a 

liquidez, no segundo momento, o Tesouro atuará realizando resgate líquido de 

títulos públicos, causando expansão da liquidez, então o BC possivelmente terá 

que atuar no mercado secundário por meio de compromissadas para esterilizar 

possíveis excessos de liquidez no sistema interbancário, o que impactará no 

aumento da DBGG. Isso ocorre porque o superávit primário reduz a l iquidez 
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bancária, porém a util ização desse superávit para resgatar títulos públicos 

impacta na expansão da liquidez bancária. 

Outro possível efeito dos superávits primários é na elevação dos títulos 

públicos em posse do Banco Central. Esse acréscimo decorre de haver 

necessidade de as instituições f inanceiras recuperarem parte das reservas 

bancárias esteri l izadas pelo superávit vendendo títulos públicos em carteira para 

captar reservas bancárias. Visto que ele é o único emissor de reserva bancária, é 

obrigado a satisfazer boa parte dessa demanda por liquidez, o que 

consequentemente eleva sua posição em títulos públicos e ao mesmo tempo 

expande o próprio passivo monetário. 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

É possível observar no Gráfico 13 que as duas variáveis impactam de forma 

oposta a liquidez, reafirmando a hipótese de que os títulos públicos são usados 

como instrumento de equalização da liquidez pelo Tesouro Nacional. É interessante 

salientar que a diferença líquida dessas operações é um dos fatores condicionantes 

das operações compromissadas. 

No Gráfico 14, pode-se verificar o resultado líquido dessas operações, que a 

partir de 2011 assume evidente tendência de expansão líquida na base monetária. 

Um ponto importante é considerar que o Tesouro Nacional pode atuar com 

resgates líquidos mesmo diante de elevados déficits fiscais. Isso acontece 
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geralmente quando a condição de emissão de títulos no mercado primário implica 

em preços mais baixos dos títulos públicos com vencimentos mais longos. Nestas 

circunstâncias, a equal ização da liquidez deve ocorrer no mercado secundário via 

operações compromissadas, pois nessas condições provavelmente os juros de curto 

prazo serão inferiores aos prêmios de risco exigidos por títulos mais longos 

(SERRANO; PIMENTEL, 2017), além de que a Conta Única dispõe de outras 

condicionantes, como os ajustes contábeis do BCB, que historicamente elevam o 

seu saldo, permit indo ao Tesouro realizar resgates líquidos sempre que as 

condições de mercado estejam negativas para a colocação de títulos públicos. 

A título de informação, os resultados primários, entre 2006 a 2020, 

impactaram na retração no saldo da Conta Única em R$ 523,0 bilhões, ao passo que 

os créditos cedidos pelo BC (resultado operacional, juros sobre o saldo e ajuste 

cambial), expandiu a CUT em R$ 2,0 trilhões, mais que compensando o resultado 

fiscal. Destaca-se ainda que os ajustes cambiais não advém de qualquer receita 

f inanceira do Banco Central, tendo origem puramente contábil, que entre 2006 a 

2020, resultou em crédito ao Tesouro Nacional na ordem de R$ 700 bilhões de 

reais. 9 

9 Os montantes de variação da Conta única podem ser visualizados em Tabelas Especiais: Evolução 
da dívida pública - tabelas adicionais, Tabela 5, Fatores condicionantes da Evolução da Conta única, 
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/tabelasespeciais). 
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Gráfico 14 - Saldo Acumulado do efeito na Base Monetária (Conta única e 

Títulos Públicos) (em milhões R$) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

O impacto líquido na base monetária significa que o Tesouro recolheu ou 

emitiu títulos além daqueles necessários para compensar o efeito do resultado 

fiscal sobre a base monetária. Destaca-se ainda que o uso de títulos públicos 

pelo Tesouro na equalização da liquidez impacta posteriormente nas operações 

do Banco Central, pois o excesso ou escassez de reservas bancárias será 

compensado pela atuação da autoridade monetár ia no mercado secundário, seja 

por meio de compromissadas ou operações definitivas. 

No caso de o Tesouro realizar resgates líquidos, diminuindo a dívida bruta 

e expandindo a base monetária, o BCB colocará títulos no mercado secundário 

para esterilizar o excesso de liquidez, o que anulará o efeito do resgate líquido de 

títulos realizado pelo Tesouro Nacional, fazendo a dívida voltar ao patamar 

anterior. Na situação contrária, quando o TN realiza emissão líquida de títulos 

com redução da base monetária, o BCB atuará recomprando esses títulos em 

operações compromissadas (também havendo operações de compra/venda 

definitivas). No caso do BC operar com compras definitivas, haverá redução da 

dívida pública em mercado, no entanto, se o BC realizar operações com 

compromisso de revenda, a dívida se manterá no patamar de emissão do TN. 
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5.3. DETERMINANTES DO SALDO DAS OPERAÇÕES 

COMPROMISSADAS 

Conforme já analisado, há diversas condicionantes do saldo das 

operações compromissadas, tendo cada determinante papel específico na 

condição de liquidez e posteriormente nas operações realizadas pelo Banco 

Central. 

A tabela a seguir mostra os fatores condicionantes das operações 

compromissadas entre o período de 2006 a junho de 2020, discriminando o valor 

absoluto de cada fator. Os números negativos indicam que a variável atuou no 

sentido de reduzir os saldos das compromissadas, ao passo que os fatores com 

valores positivos contribuíram na direção de elevar o saldo das operações. 

É importante considerar que, se há impacto de liquidez, o número negativo 

indica que a variável atuou no sentido de esterilizar a liquidez, enquanto os 

números positivos atuaram para expandir a liquidez. 

Tabela 2 - Fatores Acumulados dos Determinantes do Saldo das Compromissadas 

(Período de 31/01/2006 à 30/06/2020) 

R$ Milhões Part. (%) 

Saldo em 31/12/2005 37.200 2,7% 

Base Monetária -280.433 -20,4% 

Conta única do TN -280.308 -20,4% 

Depósito Compulsório -1.864 - 0 , 1 % 

Outras Operações -6.811 -0,5°% 

"Swap" Cambial 109.051 7,9% 

Reservas Internacionais 209.549 15,2% 

Títulos Públicos no Mercado Primário 765.882 55,6% 

Juros 824.779 59,9% 

Saldo em 30/06/2020 1.377.057 100,0% 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 
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Os dados da tabela 2 reafirmam a hipótese levantada anteriormente, que a 

Conta Única atuou na maior parte do período na contração da liquidez, 

diminuindo a necessidade de operações compromissadas, enquanto que o 

processo de internalização de reservas internacionais no período entre 2006 a 

2012, resultou na elevação do saldo das operações compromissadas, em função 

do seu efeito expansionista sobre a base monetária. 

Outro ponto pertinente para explicar o salto de R$ 57 bilhões para R$ 

1,377 tri lhões no saldo das operações compromissadas, foram os resgates 

líquidos de títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Apesar de ter diminuído a 

dívida pública em mercado, aumentou a necessidade de colocações de títulos 

públicos no mercado secundário pela autoridade monetária, gerando um efeito 

possivelmente nulo no estoque da dívida pública. 

Por f im, os juros foram o principal motivo da elevação no saldo das 

compromissadas, a explicação decorre principalmente pelos juros básicos terem 

se mantido em patamares altos em boa parte do período e principalmente a partir 

de 2013, com a taxa Selic chegando à 14,25% em 2015, ampl iando a 

apropriação de juros no saldo. 

Na tabela a seguir, f icará mais evidente a importância temporal de cada 

variável para explicar as alterações no nível das operações compromissadas. 
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Tabela 3 - Principais Fatores Condicionantes das Operações Compromissadas (Saldos 

Anuais - R$ milhões) 

Ano 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2017 

2018 

2019 

2020* 

Totais 

Títulos 
Públicos no Conta única 

Mercado do TN 
Primário 

26.200 

17.400 

-59.511 

-55.601 

138.800 -74.312 

Depósito 
Compulsóri 

o 

-764 

-10.601 

57.041 

100.400 -52.312 -3.425 

47.500 -51.204 

85.900 -125.633 

151.600 -121.649 

169.000 -127.555 

136.900 

-123.500 

-111.169 

32.704 

-15.721 

77.967 

765.882 

-668 

59.666 

52.133 

-44.486 

-89.301 

397.841 

-280.308 

-236.911 

-24.388 

118.683 

-19.903 

56.163 

-24.740 

868 

13.988 

16.691 

49.350 

-1.864 

Reservas 
Internacionai 

s 

74.369 

155.391 

-12.124 

62.937 

75.553 

85.156 

25.897 

-22.429 

16.275 

-15.038 

1.397 

-17.349 

-141.168 

-111.850 

209.549 

*Até junho de 2020. 
Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

Juros 

13.400 

18.714 

32.940 

40.426 

35.998 

37.480 

39.993 

50.416 

67.148 

103.681 

101.871 

64.396 

66.211 

17.524 

824.779 

Impacto 
Ano 

40.288 

110.092 

137.682 

129.547 

-166.015 

53.184 

182.100 

4.702 

280.356 

104.198 

17.496 

67.025 

-171.790 

416.733 

Impacto 
cumulado 

40.288 

150.380 

288.062 

417.609 

251.594 

304.778 

486.878 

491.579 

771.935 

876.133 

1.027.877 

1.094.902 

923.112 

1.339.845 

A Tabela 3, mostra a repercussão ano a ano dos fatores condicionantes 

das operações compromissadas. Os quadros em marrom, destacam a variável 

que atuou naquele ano para reduzir o saldo das operações compromissadas. Já 

os quadros em cinza, destacam a variável de maior importância para explicar a 

elevação das compromissadas. 
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É nítida a mudança durante o tempo na determinação dos saldos, 

principalmente em relação ao efeito das reservas internacionais, que deixa de ser 

um fator relevante a partir de 2012 e o próprio depósito compulsório, que tem 

importância esporádica. A Conta Única no período todo sempre f igurou entre as 

principais condicionantes das operações compromissadas, enquanto os títulos 

públicos atuaram de forma antagônica a Conta Única, a fim de minimizar o 

impacto do resultado fiscal da União na liquidez, reduzindo a necessidade de o 

BCB operar no mercado secundário. 

É pertinente destacar, que se o Tesouro não tivesse realizado operações 

com efeito na liquidez no mercado primário, tornaria indispensável a atuação no 

mercado secundário, que ao f im, teria a mesma consequência sobre a dívida. 

Caso o Tesouro tivesse operado no sentido apenas de anular o impacto 

da Conta Única, principalmente no período de 2006 a 2013, teria sido menor a 

demanda do mercado por operações compromissadas, já que não haveria a 

expansão da liquidez resultante da atuação do Tesouro Nacional no mercado 

primário. Apesar da possível redução das operações compromissadas, a dívida 

teria caído menos pela diminuição dos resgates líquidos e a condição seria a 

mesma em termos de saldo do passivo público. 

Nesse caso, apesar dos superávits contraírem a liquidez, ao serem usados 

para diminuir a dívida bruta, os resgates de títulos públicos elevam a liquidez 

bancária, o que exige da autoridade monetária colocações de títulos públicos no 

mercado secundário para equalizar a liquidez, elevando novamente a dívida. 

Outro ponto a se considerar é que parte desse excesso de liquidez foi 

resultado da internalização de dólares entre 2006 a 2012. Por outro lado, entre 

2019 até junho de 2020, a saída de capitais e a venda de dólares, a fim de 

estabilizar o câmbio, impactou no sentido contrário e tencionou pela redução das 

compromissadas. 

Nos primeiros seis meses de 2020, a Conta Única se transformou em 

importante determinante das compromissadas, principalmente pela queda brutal 

da arrecadação e elevação das despesas públicas com o auxílio emergencial a 

pessoas em vulnerabil idade, aos Estados e Municípios e linhas de crédito do 

programa para garantia do emprego. 
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Na próxima seção será abordado os impactos das operações 

compromissadas na dívida pública e quanto da variação dela nos últ imos anos é 

em certo grau consequência das operações compromissadas. 

5.4. DÍVIDA PÚBLICA E AS COMPROMISSADAS 

As operações do TN no mercado primário seguem a programação do 

Plano Anual de Financiamento (PAF), que é o principal instrumento de 

informação do Tesouro Nacional quanto à condução da Dívida Pública Federal. 

O principal objetivo da PAF, é a gestão da DPF de forma eficiente, ao 

menor custo no longo prazo, contr ibuindo com o desenvolvimento do mercado 

brasileiro de títulos públicos (TESOURO, 2021). 

Um dos principais dados encontrados na PAF é a projeção da 

necessidade de colocação de novos títulos em mercado pelo Governo Federal, 

considerando o vencimento de títulos e juros apropriados, somados aos encargos 

do BCB e de eventual déficit primário, diminuindo-se os recursos orçamentários 

gerados para recolher parte da dívida. Com isso encontra-se o nível necessário e 

ideal de emissão de títulos que suaviza o impacto da conta única na liquidez. 

Vale destacar que o TN pode realizar leilões de compra extraordinária, ou 

seja, recolher títulos antecipadamente ao vencimento. Outra possibi l idade é de o 

Tesouro operar com emissões ou resgates líquidos, afetando o nível de liquidez, 

o que depende geralmente da própria condição de liquidez dos títulos no 

mercado. O exemplo disso é quando a condição a termo da curva de juros é 

negativa em relação ao TN, ou seja, a emissão de títulos no mercado primário 

acarretaria em aumento do custo da dívida, afetando a gestão da DPF. Outro 

cenário é a de emissões líquidas, em condições favoráveis de taxa de juros que 

podem diminuir o custo médio da dívida pública. 

É indispensável considerar que operações com impactos líquidos resultam 

em variações da dívida bruta e nas reservas bancárias. Quando ocorre emissão 

líquida, a dívida bruta cresce acima da necessidade de f inanciamento do 

Governo Federal, quando há resgates líquidos, a dívida bruta se reduz e eleva-se 

a liquidez, forçando o BCB a atuar no mercado secundário via operações 

compromissadas, aumentando a dívida bruta ao patamar anterior aos resgates 

líquidos realizados pelo TN. 
69 



Nos dois exemplos anteriores f ica evidente que apesar da tentativa do TN 

em resgatar ou emitir mais títulos, alterando o estoque da dívida, o efeito será 

nulo. A seguir o Quadro 1 tenta explicitar os motivos dessas operações terem 

resultado nulo sobre o passivo público: 

Quadro 1 - Impacto de Operações com Títulos Públicos Mercado Primário 

Mercado Primário 

Emissão Líquida 

Resgate Líquido 

Elaboração Própria 

1°: Impacto na 2°: Impacto na 
DBGG Liquidez 

Eleva t 

Reduz i 

Reduz i 

Eleva t 

3°: Impacto no 
Saldo Op. 

Compromissadas 

Reduz i 

Eleva t 

4°: Impacto das 
Compromissadas na 

DBGG 

Reduz i 

Eleva t 

No Quadro 1, observa-se como se dá os efeitos das operações na 

variação da DBGG. As emissões líquidas de títulos pelo Tesouro primeiramente 

elevam a DBGG e reduz a liquidez, consequentemente, diminui a necessidade do 

BC realizar operações compromissadas, o que fará a dívida reduzir ao patamar 

anterior à emissão líquida de títulos, anulando seu crescimento decorrente das 

emissões líquidas pelo Tesouro. 

Na circunstância em que ocorre o resgate líquido de títulos públicos, 

primeiramente haverá redução da DBGG e expansão da liquidez. Como 

consequência dessa expansão, a autoridade monetária tenderá a atuar para 

esterilizar o excesso de liquidez, realizando operações compromissadas que 

elevarão a dívida pública ao patamar anterior às operações com resgate líquido. 

É importante ressaltar que essas equal izações de liquidez pelo BCB não 

serão sempre necessárias, podendo as operações no mercado primário ser 

compensadas pelas outras condicionantes da base monetária, como os 

compulsórios, as reservas internacionais, a conta única, operações com 

derivativos ou pelas próprias instituições f inanceiras estarem satisfeitas com o 

nível de reservas bancárias. 
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No cenário em que as operações no mercado primário sejam 

compensadas pelas outras condicionantes da liquidez, o impacto sobre a dívida 

pública em função da atuação do Tesouro Nacional não será nulo. Portanto, 

emissões líquidas de títulos públicos acarretarão efet ivamente na elevação da 

dívida bruta, enquanto que os resgates líquidos vão contraí-la, pois, a liquidez 

será equal izada pelas outras condicionantes. Um exemplo é a expansão de 

liquidez causada por resgates líquidos realizados pelo Tesouro, que pode ser 

esteril izado pelo BC por meio de leilões de venda de dólares, o que torna 

desnecessária o uso de compromissadas, não ensejando em acréscimo na 

dívida mobiliária, todavia é pertinente considerar que a venda de dólares pelo 

Banco Central eleva o passivo externo líquido. 

Essa compensação na liquidez pode ocorrer em função também das 

outras condicionantes, como o vencimento de contratos de "swap" cambial e a 

mudança das alíquotas dos compulsórios, que poderiam compensar a atuação 

do TN no mercado primário. 

Outro ponto a ser questionado é a necessidade de o Banco Central ceder 

títulos públicos como colateral dessas operações, já que não existiria riscos de 

ele não ter condições de honrar com a recompra dos títulos. 

Efetivamente e de fato não há riscos, pois sendo o único emissor de base 

monetária, torna-se desnecessário a entrega de títulos públicos como colateral, 

aliás, a cessão de títulos como colateral implica diretamente na expansão da 

dívida líquida e bruta, isso porque a elevação no saldo das operações 

compromissadas limita a quantidade de títulos de livre movimentação na carteira 

do BCB, exigindo a emissão de títulos sem contrapartida f inanceira por parte do 

Tesouro à autoridade monetária, a fim de adequar o nível da carteira de títulos 

livres para fins de política monetária. 

As emissões do TN ao BCB não eleva a DLSP, porque ela considera 

apenas os títulos em mercado ou comprometidos em compromissadas, porém, 

quando os bancos demandam títulos públicos para reduzir eventuais excessos 

de liquidez, caso o BCB venha a realizar venda definitiva ou compromissada, os 

títulos cedidos ao mercado e colaterizados acabam por elevar a DLSP, ademais, 

se considerado a impossibil idade do Banco Central em emitir títulos próprios, 

implica-se na necessidade de o Tesouro, por vezes, colocar títulos em mercado 

que depois serão retirados pelo Banco Central. 
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A quantidade de títulos públicos disponíveis no BC para fins de política 

monetária é regulamentada pela lei 13.820/2019, que garante a emissão de 

títulos públicos pela União ao Banco Central, sempre que o valor da carteira de 

títulos da DPMFi livres para negociação atingir percentual igual ou inferior a 4 % 

de sua carteira total de títulos, o Tesouro deverá recompor a carteira de livre 

movimentação do Banco Central para no mínimo de 5% da carteira total. É 

importante ressaltar que essas emissões da União para o BC não envolvem 

contrapart idas f inanceiras. 

Além das emissões do Tesouro ao BC, há a compra de títulos que foram 

emitidos pelo TN no mercado primário, inicialmente comprados pelas instituições 

f inanceiras e posteriormente recomprados pelo BCB via operações definitivas e 

compromissadas. Essas operações de compra de títulos públicos por parte da 

autoridade monetária, são necessárias para ceder liquidez às instituições 

f inanceiras conforme a demanda por reservas bancárias. 

A conclusão é que boa parte da dívida pública não está atrelada ao 

resultado fiscal do TN, mas na necessidade do BCB em carregar títulos para 

operacionalizar a política monetária ou pela própria demanda de títulos por parte 

de instituições f inanceiras. Considerando que o nível de compromissadas tem 

como contrapartida a cessão de títulos como colateral da operação, pode-se 

afirmar que há colocação de títulos no mesmo patamar das operações 

compromissadas, somando-se ainda aos títulos livres da carteira do BC, obtém-

se o valor total de títulos públicos disponíveis para fins de política monetária. 
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Na tabela abaixo, segue o nível de títulos públicos na carteira do BCB: 

Tabela 4 - Balanço Parcial BCB (em milhões R$) 

Balanço Parcial BCB 30.06.2020 31.12.2019 

Ativo 

Compromisso de Revenda - -

Títulos Públicos 1.933.367 1.887.229 

Passivo 

Depósitos de Instituições Financeiras 419.318 449.646 

Compromisso de Recompra 1.385.220 951.507 

Fon te : Banco Central do Brasi l 
Elaboração Própria 

Para análise do balanço do BCB, foram selecionadas apenas as contas 

contábeis que explicam o papel dos títulos públicos na operacional ização da política 

monetária. 

No Ativo a conta "Compromisso de Revenda", constitui-se de um direito do 

Banco Central sobre as instituições f inanceiras que tomaram emprést imo de liquidez 

em operações de redesconto, em que títulos públicos da carteira destes bancos 

foram compromet idos como colateral da operação, a fim de satisfazer as 

necessidades de liquidez no curtíssimo e curto prazo, então o Banco Central adquire 

um direito e as instituições uma obrigação. Nessa operação, as instituições 

f inanceiras cedem os títulos públicos como colateral da operação em troca de 

liquidez, se comprometendo a pagar determinada taxa de juros na data de 

vencimento do contrato. No vencimento da operação, as instituições precisam 

recomprar os títulos públicos cedidos ou renovar a operação incorporando os juros 

ao próximo contrato. No primeiro caso, o BC incorpora os juros as receitas com juros 

e esteriliza a liquidez, na segunda possibil idade, os bancos mantêm a liquidez e 

rolam o compromisso de recompra dos títulos para o futuro. 

No ativo, a conta Títulos Públicos representa os títulos adquir idos em função 

da política monetária, que podem ter sido obtidos em compras definitivas ou por 

emissões diretas pelo Tesouro ao Banco Central. 
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A partir dos pontos anteriores, pode-se calcular o valor total de títulos públicos 

obtidos para fins de política monetária. Para isso deve-se somar o nível de 

compromissadas (R$ 1,377 trilhões) mais os títulos livres da carteira do BC (R$ 

0,556 trilhão), chegando ao valor de R$ 1.933 trilhões em junho de 2020. Esse valor 

corresponde a cerca de 31 ,75% da DPF, ou seja, parte da dívida simplesmente 

existe para atender a autoridade monetária e consequentemente as instituições 

financeiras, no qual o primeiro persegue a meta Selic e o segundo um nível 

adequado entre liquidez e rentabil idade. 

No Gráfico 15, é levantada a participação percentual das operações 

compromissadas sobre a dívida líquida e bruta, já que ela é computada nas 

estatísticas desses indicadores. As compromissadas compõem parte relevante nas 

estatísticas da dívida, chegando em determinado período a 41 ,32% do total da 

dívida líquida, estando atualmente em 28,37%, enquanto que no conceito bruto, as 

compromissadas compõem 22,38% do total. 

Gráfico 15 - Percentual das Compromissadas na estatísticas da Dívida 

Líquida e Bruta: 

41,32% 

% Sobre a Dívida liquida % Sobre a Dívida Bruta 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

O gráfico seguinte reforça a posição de que parte considerável da dívida 

mobiliária existe em função da política monetária e não meramente para captação de 

recursos pelo Tesouro. 
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Gráfico 16 - Dívida Mobiliária: Operações Compromissadas e Títulos em 

Carteira do Banco Central: 

Títulos em Carteira BCB Dívida Mobiliária 

Fonte: Banco Central do Brasil 
Elaboração Própria 

O nível elevado de títulos empregados para fins de política monetária não 

representa necessariamente um problema, geralmente essa análise não é realizada 

para avaliar a evolução da dívida pública, ou até mesmo, vê-se a dívida como mero 

instrumento de captação de recursos por parte do Tesouro, o que não representa a 

realidade. 

Para elucidar melhor, o Banco Central em junho de 2020 detinha em sua 

carteira 31,75% de todos os títulos mobiliários emit idos pelo Tesouro, deste 

percentual, 71,30% ou R$ 1.377 trilhão é computado na dívida pública, sendo então 

incontestável que os títulos são instrumentos essenciais para a operacional ização da 

política monetária, além de ser um ativo seguro e plenamente líquido para as 

instituições f inanceiras aportarem o excesso de reservas bancárias. 

Assim sendo, um debate interessante a ser realizado é se o emprego de 

títulos públicos seria o melhor instrumento de ajuste de liquidez, já que essa 

equalização ou mesmo as apl icações das instituições f inanceiras não precisam 

necessariamente ter títulos públicos como colateral da operação ou ser realizadas 

propriamente em títulos públicos, considerando ainda que não há riscos de calote 

por parte da autoridade monetária. Na próxima seção será abordado quais os 
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instrumentos util izados para equalização da liquidez pelos Bancos Centrais fora do 

país e desta forma, conhecer e avaliar as possíveis alternativas para o Brasil. 
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6. A L T E R N A T I V A S 

6.1. DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS 

A f ixação da taxa de juros básica é o principal instrumento empregado pelos 

bancos centrais no mundo e para atingir a meta da taxa básica util iza-se como no 

Brasil as operações "open markef (MAYES, TOPOROWSKI , 2007), seja com 

operações definitivas ou "reverse repo"10, a fim de manter a taxa básica dentro da 

meta estabelecida pelos seus respectivos comitês de política monetária. 

A crise f inanceira de 2008, forçou a remodelação na atuação dos bancos 

centrais, isso porque os instrumentos disponíveis à época não se mostraram 

suficientes para conter a crise f inanceira (BULLIO et al., 2011), a partir de então o 

FED e outros bancos centrais pelo mundo começaram a adotar outras medidas além 

das operações tradicionais de "open market" para estabilizar e ceder liquidez às 

instituições financeiras. 

Essa mudança de instrumento para controlar as taxas básicas se deu 

principalmente em consequência das operações conhecidas como "quantitative 

easing", que consistia de compras massivas de títulos públicos e privados por parte 

da autoridade monetária, expandindo seu balanço em reservas bancárias. A título de 

exemplo, essas operações levaram o FED a expandir a base monetária em US$ 

777,00 bilhões entre alguns meses de 2008, gerando enorme volume de excesso de 

reservas bancárias (BULLIO et al., 2011). 

Como consequência e diante desse excesso de liquidez, os bancos centrais 

t iveram que adotar um novo instrumento para manter o controle sobre a taxa de 

juros, apl icando a partir de então a taxa de remuneração sobre depósitos 

voluntários, tornando desnecessário a colocação de títulos públicos no mercado para 

ajustar a liquidez, reduzindo drast icamente a necessidade de compra/venda de 

títulos públicos/privados e de operações "reverse repo" por parte dos bancos 

centrais. A adoção desse instrumento permite fixar um piso para a taxa de juros 

básica, sendo uma aplicação plenamente líquida e livre de risco (BULLIO et al., 

2011). 

10 "Reverse repo" é quando o BC contrai a liquidez em operação de venda com compromisso de 
recompra, com lastro em título público. O termo "repo" seria o inverso, com injeção de liquidez 
(FERREIRA, 2016). 
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É importante considerar que os depósitos voluntários remunerados possibilita 

maior estabil idade na taxa de juros de curto prazo, isso porque os bancos teriam um 

canal eficiente e extremamente rápido para sacar os fundos disponíveis desta conta, 

não tendo que recorrer ao BC em busca de redesconto ou tomar emprést imo junto a 

outras instituições financeiras. 

Ferreira (2016) constatou em análise que o FED, BCE, Banxico e BOK, 

adotaram de forma expressiva após 2008 a remuneração dos depósitos voluntários 

e a emissão de títulos dos próprios Bancos Centrais para esterilizar o excesso de 

reservas gerados pelos "quantitative easing", enquanto que as compromissadas não 

se mostraram significativas nestes países. 

No Brasil, as compromissadas mant iveram-se como o principal instrumento 

de equal ização da liquidez. A expl icação é que não há previsão legal para o Banco 

Central remunerar o excesso de reserva, no entanto, tramita no Congresso Nacional 

a PL 3877 /2020 1 1 , que autoriza o acolhimento e remuneração de depósitos 

voluntários, permit indo a redução gradual do volume das operações 

compromissadas e consequentemente dos títulos em carteira do Banco Central. 

É importante ponderar que apesar de ocorrer possivelmente diminuição do 

estoque de títulos públicos emit idos após a aprovação deste novo instrumento, de 

forma alguma o passivo total do setor público se alteraria, isso porque com a 

aprovação do projeto sucederia uma alteração entre os dois passivos, no qual os 

depósitos voluntários substituiriam a dívida mobiliária no cálculo do passivo do setor 

público, podendo ocorrer modif icações em alguns indicadores da dívida pública, 

pois, em praticamente todos os índices de endividamento, não incorpora grande 

parte do passivo monetário do Banco Central, a exemplo disso é o DBGG, que 

engloba apenas as compromissadas, já a DLSP, incorpora apenas a base monetária 

e as compromissadas, sendo que base monetária é uma pequena parte das 

reservas bancárias. A DPF ou DPMF não incorpora qualquer passivo do Banco 

Central, englobando às estatísticas apenas os títulos em poder de mercado. 

Com isso, pode-se dizer que a adoção dos depósitos voluntários poderia levar 

à redução nos indicadores de endividamento, contudo, é importante frisar que os 

juros dessas remunerações continuariam a impactar no resultado do Banco Central 

1 1 Iniciativa do Senador Rogério Carvalho (PT/SE). 
78 

https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5352


e consequentemente no Tesouro, o que neutraliza qualquer hipótese de redução 

efetiva do passivo do setor público. 

Ademais, se justif ica que adoção dos depósitos voluntários poderia 

supostamente diminuir a despesa com juros, mas isso também é verdade para as 

compromissadas, que rendem em geral a taxa básica, enquanto que os títulos do 

Tesouro geralmente oferecem taxas superiores a Selic. 

Outro ponto fundamental é que os depósitos voluntários de forma alguma vão 

substituir integralmente as compromissadas, já que o BC deve manter a 

responsabil idade de estabilizar a taxa de juros de curto prazo das operações no 

interbancário, dessa forma, mesmo com a adoção dos acolhimentos de reservas 

voluntárias remuneradas, mantêm-se as operações pelo BC para ajustar possíveis 

desequilíbrios de liquidez por meio de compromissadas. Diante disso, deve-se 

considerar o acolhimento dos depósitos voluntários remunerados como um 

instrumento auxiliar no ajuste de liquidez para a estabil ização dos juros de curto 

prazo, de forma alguma como um instrumento único. 

Considerando os pontos elencados anteriormente, pode-se discutir se de fato 

a alteração seria interessante, pois sabendo-se que não haveria alteração do 

passivo consolidado, não deveria existir motivos para achar um ou outro instrumento 

mais eficaz. O entendimento que a remuneração do excesso de reservas é preferível 

baseia-se na interpretação que o nível da dívida mobiliária seja relevante para 

ancorar as expectativas dos agentes, no entanto, é pertinente contrapor essa 

hipótese, pois não há efet ivamente diferença entre os depósitos voluntários e títulos 

públicos, no qual os dois rendem juros e ao f im, impactam igualmente no orçamento 

público e resultado fiscal do Tesouro. 

No entanto, para Ferreira (2016), a adoção dos depósitos remunerados pode 

propiciar mais autonomia operacional ao Banco Central, minimizando a dependência 

de emissões de títulos pelo Tesouro, além de que a util ização de títulos como 

colateral das compromissadas inflar as estatísticas da dívida (DBGG, DLGG e 

DLSP), acaba por distorcer os comparat ivos internacionais em relação à dívida 

pública. 

Outra possibil idade factível é o retorno das emissões de títulos próprios do 

Banco Central, no qual haveria a emissão para recolher o excesso de liquidez. 

Segundo Pellegrini (2017), essas operações poderiam substituir gradativamente as 

compromissadas, ainda sim, segundo ele, um ponto negativo é que poderia ocorrer 
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competição entre os títulos emit idos pelo Banco Central e Tesouro Nacional, já que a 

gestão das dívidas ocorreria de forma apartada. É pertinente apontar que qualquer 

instrumento que seja util izado para esterilizar excessos duradouros de liquidez, 

resultará em alguma espécie de passivo público de grandes proporções, seja em 

Títulos Públicos ou Depósitos Voluntários (PELLEGRINI, 2017). 

Destaca-se ainda que independente do instrumento empregado, não existiria 

redução do passivo consolidado, isto posto, deve-se analisar as possíveis alterações 

visando os ganhos de eficiência, autonomia e transparência da política monetária, 

mas de forma alguma pela perspectiva do passivo público. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intenção deste trabalho foi buscar expor os determinantes do elevado nível 

das compromissadas no Brasil, apontando suas principais condicionantes e os 

fundamentos pelos quais a autoridade monetária deve atuar, além de levantar os 

efeitos destas operações sobre a dívida pública. 

Como exposto nas seções anteriores, as compromissadas cumprem papel 

fundamental na operacional ização da política monetária, com ajustes eficientes na 

liquidez, não permitindo que a taxa básica se desvie da meta estipulada pelo Comitê 

de Política Monetária. O objetivo deste trabalho também foi elucidar que os títulos 

públicos não cumprem mera função de captar recursos f inanceiros ao Tesouro 

Nacional, exercendo papel importante na gestão da liquidez por parte do Banco 

Central. 

A partir das informações levantadas, constatou-se que a apropriação de juros 

foi o principal componente para explicar o elevado nível das operações 

compromissadas, seguido pelos resgates de títulos no mercado primário e pela 

compra massiva de dólares pela autoridade monetária. Em contrapartida, observou-

se que o aumento da demanda por reservas bancárias e a Conta Única, atuaram no 

sentido de reduzir as operações compromissadas, no entanto, não sendo suficiente 

para causar uma queda ao longo do tempo, principalmente pela elevação do déficit 

público no ano de 2020. 

As compromissadas consistem em um instrumento eficiente para os ajustes 

de liquidez, todavia, como arguido, impactaram na elevação do estoque da dívida 

pública mobiliária na carteira do Banco Central, chegando em determinado momento 

a representar quase 4 0 % dos títulos públicos emit idos pelo Tesouro Nacional. 

Caso haja a opção pela mudança de instrumento, apesar de poder haver a 

diminuição nas estatísticas da dívida pública, o fato é que não existiria redução 

efetiva do passivo consolidado, visto que a adoção da remuneração do excesso de 

reservas levaria ao inchaço da conta de depósitos remunerados, que da mesma 

maneira que as compromissadas, requer o pagamento de juros por parte do Banco 

Central. 

Recomenda-se ainda que os depósitos voluntários não devem dispor de 

remuneração superior à taxa básica, pois poderia afetar a demanda por títulos 

públicos LFT (remunerados pela Selic) ou até mesmo causar distorção na Selic 
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"ovef, portanto, sugere-se que a remuneração dos depósitos voluntários seja igual 

ou inferior à meta Selic estipulada pelo BC. 

Dessa forma, a partir dos fundamentos já elencados, o uso da remuneração 

de depósitos voluntários em substituição às compromissadas, deve-se ter como foco 

a implementação de um modelo mais moderno de gestão da liquidez, em 

consonância com os atuais padrões internacionais, não resultando necessariamente 

em redução do passivo público. 
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