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A sintonia fina entre o Tesouro e Banco Central

Por Felipe Rezende

O governo encaminhou ao Congresso a proposta de criação de depósitos voluntários remunerados pelo Banco
Central (BC). Se aprovado esse arcabouço permitiria ao BC atingir a taxa de juros overnight- estabelecida pelo
Comitê de Política Monetária (Copom) - por meio do ajuste da taxa de juros paga sobre as reservas bancárias
excedentes, o que tornaria desnecessária a emissão de títulos públicos para este propósito.

O efeito contábil do pagamento de juros sobre títulos ou depósitos seria rigorosamente o mesmo, ou seja, por
intermédio de créditos nas contas de reservas bancárias que as instituições mantêm no BC. Esse modelo eliminaria
a necessidade da emissão de títulos públicos para remover as reservas excedentes visando manter a taxa Selic
efetiva próxima da meta. Esta proposta, porém, tem recebido algumas críticas baseadas em uma visão distorcida
sobre como funciona o sistema financeiro. O objetivo deste artigo é rebatê-las.

Em primeiro lugar, como se sabe, a gestão da política monetária pelo BC se dá através da definição da meta da taxa
Selic estabelecida pelo Copom. Se houver excesso de reservas bancárias no mercado, então a taxa Selic tende a
zero. Assim, no modelo atual, toda vez que existe um excesso de reservas bancárias no sistema, o BC intervém por
meio da venda de títulos públicos para manter a taxa Selic próxima da meta.

Não faz sentido olhar a dívida bruta, ou mesmo a dívida líquida, como indicadores de solvência

A questão é que, recentemente, houve um forte crescimento do volume movimentado de operações
compromissadas pelo Banco Central, o que, pelas estatísticas atuais, levou ao aumento da dívida bruta. Esta
elevação foi mal interpretada por alguns analistas, que alegaram existir um suposto descontrole das contas
públicas. Contudo, na realidade, o crescimento da dívida bruta foi acompanhado por um acréscimo dos ativos
(principalmente reservas internacionais e créditos concedidos a instituições financeiras oficiais), de forma que a
dívida líquida do setor público permaneceu em torno dos menores níveis históricos, representando 36,8% do PIB
em fevereiro de 2016 ante, por exemplo, 52,3% do PIB em janeiro de 2002.

Quais seriam os benefícios da proposta de mudança das compromissadas por depósitos remunerados? Tornariam
mais claras as estatísticas públicas, permitindo separar o que é atuação de política monetária - e instrumentos
utilizados para manter a taxa de juros próxima da meta - do que é efetivamente expansão fiscal, adotando para isso

procedimentos que já existem em países desenvolvidos1 (Rezende, 2009). Qual seria a crítica ao uso das
compromissadas? Para além da expansão fiscal excessiva, de acordo com alguns analistas, o BC estaria, através das
compromissadas, financiando o Tesouro Nacional, o que seria proibido por lei. E por que isto é proibido? Porque
julga-se que o financiamento dos gastos do Tesouro pelo BC leva, inevitavelmente, à inflação.
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O problema é que esta visão convencional falha em reconhecer que o financiamento monetário pelo BC e a emissão
de títulos não são substitutos. Como demonstrado nesse mesmo estudo publicado em 2009, mesmo em um caso
hipotético no qual o BC financiasse diretamente o Tesouro, a emissão de títulos para fins de política monetária
ainda seria necessária. Por que?

Atualmente, todos os recursos obtidos através do recolhimento de tributos ou da emissão de títulos públicos são
alocados na conta única do Tesouro. Isso faz com que tanto para o pagamento de impostos quanto para compra de
títulos seja necessária, primeiramente, a emissão de reservas bancárias.

A adoção da conta única do Tesouro mantida no BC faz com que déficits públicos (gastos maiores que o
recolhimento de impostos e tributos) sempre impliquem aumento líquido das reservas bancárias, gerando reservas
excedentes no mercado interbancário. Isso, por sua vez, pressiona a taxa Selic até zero. Dessa forma, para evitar
que a taxa de juros overnight caia, o BC tem que atuar vendendo títulos para remover o excesso de reservas
excedentes. Como desde maio de 2002 o BC não pode emitir títulos próprios, o Tesouro tem que emitir títulos
diretamente para a carteira do BC e assim manter a Selic na meta.

Notem que tanto o recolhimento de impostos quanto a emissão de
títulos públicos pressupõem, logicamente, a existência de reservas
bancárias no mercado (que são passivos do BC). Como tanto o
pagamento de impostos quanto a emissão de títulos levam a débitos
nas contas de reservas bancárias, então, ou o governo gasta primeiro
ou a autoridade monetária tem que fornecer reservas sob a forma de
empréstimos para que os agentes paguem impostos ou comprem
títulos públicos.

Além disso, mesmo que o BC financiasse diretamente os gastos do Tesouro (o que é proibido atualmente por lei)
ainda seria necessária a emissão de títulos públicos para fins de política monetária. Isto porque déficits públicos
geram reservas bancárias excedentes - que não pagam juros no arcabouço atual- e cabe ao Banco Central remover
as reservas excedentes para manter a taxa de juros próxima da meta.

Isso significa que o governo tem total controle sobre a taxa de juros cobradas nas suas obrigações e que tanto
impostos quanto a venda de títulos públicos cumprem outro papel que não o seu financiamento. Logo, não faz
sentido olhar a dívida bruta, ou mesmo a dívida líquida, como indicadores de solvência, ou seja, a capacidade de
honrar pagamentos nos prazos e valores estipulados.

Em suma, a discussão acima deixa claro que um governo que possui soberania monetária - aquele que emite e
recolhe impostos denominados na sua própria moeda - não precisa, operacionalmente, se financiar por meio da
emissão de títulos ou mesmo via recolhimento de impostos para atuar "corretamente".

Além disso, gastos do governo sempre levam ao aumento das reservas bancárias. A criação dos depósitos
remunerados no BC contribuiria, portanto, para melhorar a transparência das contas fiscais e permitiria uma
melhor comparação com outros países, que já usam esse conceito.

1. Rezende, Felipe. 2009. "The Nature of Government Finance in Brazil". International Journal of Political
Economy 38(1): 81-104.

Felipe Rezende é PhD e professor-assistente do departamento de Economia de Hobart e William
Smith Colleges, em Genebra.

http://www.valor.com.br/sites/default/files/imagecache/media_library_560/gn/16/04/foto13opin-201-col_op1-a12.jpg


04/06/16 10:00A sintonia fina entre o Tesouro e Banco Central

Página 3 de 3http://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/4521573


