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3.

INTRODUÇÃO

Logo após a implementação do Plano Real, vários segmentos da imprensa e

do meio acadêmico desferiram duras críticas contra a sua sustentabilidade. O argumento

mais comum apontava uma possível inconsistência entre as políticas monetária e

cambial, tendo em vista o seu impacto sobre as contas externas e a dívida pública.1 A

elevação da taxa de juros, fundamental para garantir a atração de capitais externos,

contribuiria para o desaquecimento da demanda interna, conduzindo o país para uma

recessão e teria ainda o efeito de tornar a dívida mobiliária interna explosiva.

Por outro lado, Giambiagi (1996), mostrava que, contrariamente ao que era

em geral admitido acerca da situação das contas públicas, a relação dívida pública/PIB

havia se reduzido à metade do nível dos anos 80 e a Dívida Líquida do Setor Público -

DLSP apresentava uma trajetória declinante2, tendo em vista a previsão de um menor

peso dos juros no orçamento.

Três anos após a implementação do Plano, é possível perceber que não se

confirmou o diagnóstico que apontava para uma explosão da dívida mobiliária motivada

pela elevação da taxa de juros. De fato, de abril de 1995 a setembro de 1996, a taxa de

juros apresentou uma redução gradual que já atinge 39,53% em termos nominais. Ao

mesmo tempo, o nível de reservas internacionais pôde crescer com a atração de capitais

de prazo mais longo. Contudo, e ainda que não de modo explosivo, a dívida mobiliária

                                                            
1 Segundo tais críticos, o câmbio sobrevalorizado, base do Plano de Estabilização, comprometeria o
equilíbrio do balanço comercial e o nível de reservas internacionais de forma insustentável e o
desequilíbrio externo só poderia ser evitado pela manutenção de elevadas taxas de juros para atrair
capitais estrangeiros e permitir a formação de um saldo financeiro positivo. Contudo, os capitais que
afluiriam atraídos pelo diferencial de taxa de juros seriam bastante voláteis, podendo retornar a
qualquer sinal de crise.
2 Ao menos até 1994, pois Giambiagi demonstra dúvidas ao analisar os últimos números de 1995.



4.

continuou a crescer.

Mais que isso, uma análise da DLSP revela que a participação da dívida

pública mobiliária federal interna - DPMFI em mercado no total da DLSP cresceu de

8,01% em dezembro de 1991 para 51,17% em dezembro de 1995 e já atinge 64,28% em

dezembro de 1996. Assim, a revisão de alguns números da série da DLSP e a divulgação

de outros mais recentes vem mostrar que, a despeito das iniciativas de ajuste fiscal, a

trajetória de queda verificada até 1994 foi revertida em 1995 e 1996.

Sobressai, além disso, o crescimento de 62,52% do estoque de dívida interna

securitizada de dezembro de 1994 a setembro de 1996. Estimativas do Tesouro

indicavam que esse crescimento poderia atingir 81,71% até o final de 1996 se fossem

consideradas as dívidas a serem securitizadas no curto prazo. Em que pese o fato da

participação no total da DLSP ser ainda pequena, cerca de 4,5% em dezembro de 1996,

o crescimento desse estoque não deixa de ser preocupante, em especial porque se refere

a déficits de caráter quasi-fiscal não explicitados no passado.

O objetivo deste trabalho é analisar algumas das hipóteses explicativas do

crescimento da DLSP3 nos anos 90, notadamente aquelas relacionadas ao surgimento de

déficits quasi-fiscais e a problemas no relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco

Central.

Inicialmente, apresenta-se um modelo macroeconômico de consistência entre

políticas que parte da restrição orçamentária do governo, unindo déficits a suas fontes de

financiamento. Os objetivos de política econômica - inflação, crescimento do produto e

taxa de câmbio real - implicam restrições nessas fontes de financiamento, determinando
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o montante de déficit financiável. A consistência entre as políticas fiscal e monetária é,

então, atingida quando, a partir do atendimento simultâneo a esses objetivos de política,

é possível gerar uma trajetória dívida/PIB estável.

A segunda seção cumpre a função de qualificar alguns conceitos empregados

no modelo de política fiscal, oferecendo indicações das alterações institucionais ou de

política econômica necessárias para aproximar o cálculo orçamentário do resultado

fiscal. Embora o modelo procure captar especificidades da conceituação de déficit e do

relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central no Brasil, algumas questões

relativas à inter-temporalidade das políticas tendem a escapar à análise ex-ante, tornando-

se visíveis apenas quando os fatos já estão consumados. Nos anos 90, essas deficiências

intertemporais do conceito de déficit, intimamente relacionadas com a assunção de

dívidas não previstas no Orçamento, refletiram-se no crescimento da na dívida mobiliária

e das moedas de privatização.

Na terceira seção, reportamo-nos ao passado recente para traçar uma

trajetória da dívida mobiliária interna depois do Plano Real, bem como das variáveis que

constituem o eixo da explicação do seu comportamento. Sabe-se que o estoque da

dívida mobiliária, de responsabilidade do Tesouro Nacional ou do Banco Central,

depende do resultado fiscal e das operações de política monetária que trocam ativos

mais líquidos por títulos públicos federais. Então, as hipóteses explicativas do

crescimento da DPMFI que convém analisar referem-se ou a variáveis fiscais - queda das

receitas tributárias, aumento das despesas com pessoal - ou monetárias - elevação da

taxa de juros, aumento de reservas internacionais, assistência financeira de liquidez,

                                                                                                                                                                                            
3 Por transcender aos limites deste trabalho, cuja ótica abrange fundamentalmente o Governo
Federal, não analisaremos o impacto das contas de Estados e Municípios, embora pareça ser aspecto
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financiamento de déficits quasi-fiscais ou outros fatores com efeito expansionista sobre a

base monetária4. Como a inter-relação entre as políticas fiscal e monetária é parte

integrante do processo, cabe discutir ainda a responsabilidade do relacionamento entre

as duas instituições emissoras.

Finalmente, face ao fato de que, em 1991, a dívida externa representava

25,3% do total da DLSP e em 1996 responde por apenas 11,7%, discute-se a

possibilidade de se estar promovendo uma substituição da dívida externa por dívida

interna ou, inversamente, de se estar buscando uma substituição da dívida interna através

da captação de recursos no mercado internacional de capitais.

Conclui-se o trabalho apresentando sugestões para o aperfeiçoamento das

relações entre Tesouro Nacional e Banco Central e da conceituação de déficit, evitando

problemas de intertemporalidade que afastem a dívida da trajetória sustentável.

1. UM MODELO MACROECONÔMICO DE CONSISTÊNCIA ENTRE

POLÍTICAS

Esta seção apresenta uma adaptação para a economia brasileira do modelo

de consistência entre políticas econômicas desenvolvido por Anand & Wijnbergen

(1989). O modelo pode ser usado para obter o déficit financiável, isto é, o déficit que

não requer mais financiamento do que é compatível com o endividamento interno e

externo sustentável, tendo em vista os objetivos de inflação e crescimento econômico. Se

                                                                                                                                                                                            
da maior relevância.
4 A privatização e a assunção de dívidas dos Estados pelo Governo Federal não foram consideradas
porque, no primeiro caso, o efeito sobre a dívida é contracionista e, no segundo caso, só terá impacto
significativo a partir do segundo semestre de 1997.
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o déficit efetivo excede o financiável, uma ou mais das restrições não serão atendidas,

em particular a relação dívida/PIB desejada. O modelo permite, então, explicar a

alteração na trajetória de crescimento da dívida pública como conseqüência dessa

associação específica entre políticas econômicas.

A identidade orçamentária do governo estabelece que a soma do déficit

primário, incluindo os juros nominais das dívidas interna e externa, é igual à soma de

financiamento por todas as fontes: dívida externa, dívida interna e financiamento

monetário.

(1) D + iB + i* B* E = ∆B + ∆B* E + ∆DCg

O lado esquerdo da equação apresenta as despesas do setor público (líquidas

de impostos), isto é, o seu déficit primário D mais os pagamentos de juros nominais das

dívidas interna e externa, os quais devem incluir as obrigações de todas as esferas de

governo - federal, estadual e municipal -, as empresas estatais e os déficits quasi-fiscais.

A variável i é a taxa de juros nominal doméstica que incide sobre a dívida interna B e os

correspondentes com * são a taxa de juros nominal externa i* que incide sobre a dívida

externa B*. A variável E é a taxa nominal de câmbio.

No lado direito da equação, essas despesas são cobertas pela emissão de

dívida interna ou externa, mais empréstimos do banco central junto ao setor privado,

cujo estoque é igual a DCg ( com ∆ indicando a mudança da variável). O financiamento

do banco central ao governo DCg é na verdade uma dívida entre agências do governo,

que deve desaparecer na consolidação da dívida.

Ressalte-se que, para que seja capaz de determinar a consistência entre a

política fiscal e outros objetivos macroeconômicos, essa equação deve abranger todo o
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universo do setor público, inclusive banco central. Em muitos países, as restrições

impostas às autoridades fiscais são contornadas por mudanças nas práticas contábeis que

incluem itens de natureza fiscal nas contas do banco central.

No Brasil, o financiamento direto ao governo foi proibido pela Constituição

de 1988 e desde então o Banco Central não pode emprestar ao Tesouro Nacional, o que

implica que DCg é zero no nosso modelo. Contudo, conforme se verá ao longo da

análise, a Constituição não logrou sanar todos os problemas no relacionamento entre

Tesouro Nacional e Banco Central, sendo este último com freqüência envolvido no

financiamento de déficits quasi-fiscais. Além disso, o financiamento a Estados e o

socorro a instituições financeiras, em particular os Bancos Estaduais, tem sido visto

também como uma forma indireta de fazer política fiscal e uma parte significativa da

dívida mobiliária federal interna é de responsabilidade do Banco Central e não transita

pelo Orçamento. Para suprir essa lacuna e estabelecer o link entre déficit fiscal e criação

de base monetária, portanto, o primeiro passo é incluir o resultado do banco central na

equação de equilíbrio orçamentário.

Na próxima seção, os impactos da contabilização do resultado do Banco

Central serão analisados com maior detalhe juntamente com outros aspectos do

relacionamento entre Tesouro e Banco Central. Por ora, considere um balanço

simplificado do banco central onde os passivos são o papel-moeda em poder do público

Cu e as reservas bancárias nos bancos comerciais RR. Os fundos assim obtidos são

usados para adquirir ativos externos líquidos NFA* E e para expandir o crédito ao

governo DCg. O item que equilibra o balanço é o patrimônio líquido do banco central

NW.
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Banco Central

Ativo Passivo
DCg NW
NFA* E BBC

Cu
RR

O papel moeda em poder do público mais as reservas bancárias nos bancos

comerciais são a base monetária:

(2) M = Cu + RR

Destaque-se ainda que, no Brasil, o Banco Central também emite títulos de

sua responsabilidade para executar operações de política monetária. Por hipótese, supôs-

se na equação 1 que i representa a taxa de juros média aplicável à dívida interna do setor

público sem banco central. Como a separação entre esferas de governo não é

fundamental neste exercício agregado, convém apenas incluir no balanço simplificado do

banco central, a dívida de sua responsabilidade, aqui denominada BBC , e supor que i é a

taxa de juros interna. Mas vale lembrar que essa separação, se realizada, exigiria uma

discriminação entre as taxas pagas pelos governos estaduais e municipais, pelo Tesouro

Nacional e pelo Banco Central, pois as diferenças são expressivas e tem origem no

diferencial de prazos e riscos.

Assim, o balanço do banco central mostra que M pode ser considerada um

passivo líquido do banco central com o setor privado, que juntamente com a dívida de

sua responsabilidade é emitido para financiar o governo, se o déficit já não estiver sendo

coberto pelos lucros ou prejuízos acumulados: BBC + M = DCg + NFA* E - NW.

Nesse balanço simplificado, os lucros do banco central são obtidos pela

remuneração das reservas, i* NFA* E menos os juros iBBC  pagos ao mercado pela dívida
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interna de responsabilidade do banco central. A contrapartida desses lucros é o aumento

do patrimônio do banco central. O resultado do banco central, então, é:

(3) i* NFA* E - iBBC  = ∆NW

Para incorporar o banco central na identidade das necessidades de

financiamento do setor público, os lucros do banco central devem ser subtraídos do

déficit e o seu aumento de patrimônio deve ser subtraído do aumento de passivos do

setor público (fontes de financiamento). A variação da dívida do Banco Central também

deve ser incluída nas fontes de financiamento. Então, após a inclusão do banco central, a

equação 1 torna-se:

(4) D + i [B + BBC]+ i* (B*- NFA*) E = ∆B + ∆B* E + ∆DCg + ∆BBC - ∆NW

Apenas para isolar o déficit das suas fontes de financiamento, primeiro

subtrai-se a variação dos ativos externos líquidos do banco central NFA* da variação de

dívida externa B* e para manter a igualdade, NFA* é adicionada novamente.

(5) D + i[B + BBC] + i* (B*- NFA*) E = ∆B + (∆B*- NFA*) E + ∆DCg + NFA*E

+ ∆BBC - ∆NW

Os últimos quatro termos da equação correspondem à variação da oferta de

base monetária ∆M e de dívida do banco central ∆BBC:

(6) D + i[B + BBC]  + i* (B*- NFA*) E = ∆B + (∆B*- NFA*) E + ∆M + ∆BBC

Essa análise sugere qual é a definição apropriada de moeda para uma análise

da receita do imposto inflacionário e do financiamento do déficit. Os bancos comerciais

mantém reservas RR, títulos do Banco Central BBC e fazem empréstimos Lpvt ao setor

privado. No seu passivo, eles aceitam depósitos a vista DD do público e depósitos a
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prazo TD. Combinando os balanços dos bancos comerciais e do banco central tem-se o

balanço do sistema bancário.

Banco Central
Ativo Passivo
DCg NW
NFA* E BBC

Cu
RR

Bancos Comerciais
Ativo Passivo
RR DD
Lpvt TD
BBC

Sistema bancário
Ativo Passivo
DCg NW
NFA* E Cu
Lpvt DD

TD

A receita da erosão inflacionária dos depósitos no sistema bancário que é

contrabalançada pela erosão inflacionária dos empréstimos ao setor privado não aumenta

a receita líquida de imposto inflacionário. Assim, M2 = Cu + DD + TD não é adequado

porque enquanto os depósitos nominais são corroídos pela inflação, essas perdas de

capital são parcialmente contrabalançadas por ganhos similares pelos devedores

privados, o que determina que M2 tenha um componente endógeno.

Sistema bancário
Ativo Passivo
M M2
Lpvt
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A oferta monetária apropriada M, então, seria igual ao papel moeda em

poder do público mais depósitos a vista e a prazo (M2) menos empréstimos dos bancos

ao setor privado Lpvt., ou seja, seria a base monetária.

(7) M2 - Lpvt = Cu + DD + TD- Lpvt= Cu + RR = M

O banco central não apenas mantém reservas dos bancos comerciais, mas

também faz empréstimos a bancos e outros agentes privados, o que requer um ajuste na

definição de base monetária para que a definição coincida com os passivos líquidos do

banco central.

Banco Central estendido
Ativo Passivo
DCg NW
NFA* E Cu
DCcml RR
DCpvt

Banco Central ajustado
Ativo Passivo
DCg NW
NFA* E Cu - DCpvt

RR -
DCcml

A base monetária ajustada é igual à base monetária menos o crédito do banco

central aos bancos comerciais DCcml e a outros agentes privados DCpvt. Esse conceito

iguala o passivo não oneroso do banco central e é o conceito apropriado para cálculos de

consistência de déficits fiscais com níveis de receita de imposto inflacionário, além de ter

uma importante conseqüência para a mensuração da dívida externa. Se todos os passivos

do banco central (base monetária e dívida) são passivos públicos, então todas as

demandas do banco central sobre agentes não governamentais devem ser subtraídas da
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dívida do setor público e a dívida externa deve ser medida líquida de ativos externos do

banco central (B* - NFA*).

O déficit definido na equação 6 ainda não capta todas as demandas do setor

público por recursos, pelo menos não em períodos de inflação diferente de zero porque

os aumentos dos passivos do setor público captados pelo modelo são nominais e não

reais. A contrapartida disto é a inclusão de pagamentos de juros nominais e não reais na

definição do gasto. Os componentes de inflação doméstica e externa nas taxas de juros

nominais ∆P/P B e  ∆P*/P* (B* - NFA*), respectivamente, representam o pagamento de

principal em termos reais. Dividindo todas as variáveis por P, tem-se:

(8) d + r[b + b BC] + r* (b*- nfa*) e = ∆b + (∆b*- nfa*) e + ∆M/P + ∆bBC

As letras minúsculas denotam variáveis reais, sendo d = D/P, o déficit

primário; P e P* são os níveis de preços doméstico e externo. As variáveis b e b* são os

valores reais das dívidas interna e externa em termos de bens nacionais e estrangeiros,

respectivamente, e m é o estoque real de moeda M/P. A variável nfa* é o valor real dos

ativos externos do Banco Central em termos de bens estrangeiros. A variável e é a taxa

de câmbio real e = EP*/P. As taxas de juros reais em termos de bens domésticos e

estrangeiros, respectivamente, são5:

r = i - ∆P/P e r* = i* - ∆P*/P*

Mas a equação 8 ainda não inclui as perdas de capital decorrentes de

variações da taxa real de câmbio que fazem parte do custo da dívida externa. Usando a

identidade:

                                                            
5 Embora a diferença entre as duas formas de calcular r e r* seja secundária, em termos
discretos e com taxas de inflação elevadas, pode ser substancial:
1 + r = (1 + i)/(1 + ∆P/P)       e        1 + r* = (1 + i*)/(1 + ∆P*/P*)
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(9) ∆[(b*- nfa*) e] = (∆b*- ∆nfa*) e + ∆e/e (b*- nfa*) e

e adicionando as variações reais de taxa de câmbio dos dois lados da equação 8, obtém-

se:

(10) d + r[b + b BC]  +( r* + ∆e/e) (b*- nfa*) e = ∆b + ∆[(b*- nfa*) e] + ∆M/P +

∆bBC

Diferenciação simples permite reescrever o valor real do aumento da base

monetária nominal como a soma de dois componentes:

(11) ∆M/P = ∆m + ∆P/P m

A base monetária é o passivo do setor público que não paga juros, e que

cobre despesas reais através da emissão de um passivo nominal. O setor privado precisa

gerar um superávit de receita sobre despesa para acumular esses encaixes monetários

quando a inflação é positiva; e então paga o que se chama de imposto inflacionário.

O componente m representa o aumento no valor real da base monetária ou a

seignorage. O governo obtém a receita de seignorage SR quando os encaixes reais

aumentam:

(12) SM = ∆m

onde m é o encaixe real de moeda e ∆ indica a mudança no valor. Em equilíbrio,

mudanças nos encaixes reais igualarão mudanças na demanda por encaixes reais,

advindas de mudanças nas taxas de juros, inflação, renda real e mesmo na regulação

financeira.

O segundo termo ∆P/P m representa o imposto inflacionário, isto é, a

quantidade nominal de moeda que o setor privado precisa acumular para manter o valor
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real de seu estoque de moeda. Dados os níveis de taxa de juros, renda e a estrutura

financeira, se os agentes desejarem manter os encaixes monetários fixos em termos reais,

eles terão que acumular encaixes nominais à taxa de inflação e em proporção ao seu nível

desejado de encaixes reais L. A receita de imposto inflacionário é:

(13) IT = ∆P/P • L (i,...,y)

onde P é o nível de preços e ∆P/P indica a mudança percentual que é a inflação, i é a

taxa nominal de juros e y é a renda real. Outras variáveis, como inflação e restrições

sobre reservas, tipicamente também entram na demanda por base monetária. Por

analogia com outros impostos, a inflação pode ser considerada a alíquota de imposto e

L, o nível de demanda real por moeda, a base do imposto.

No steady state, a receita de seignorage é igual a nm, com n sendo a taxa de

crescimento real da economia. A soma da receita do imposto inflacionário e da receita de

seignorage é igual à receita de monetização. Fora do steady state, também poderá haver

outras fontes de monetização: variações isoladas do estoque de moeda real em virtude de

mudanças na inflação, taxas de juros ou inovações financeiras que alteram a demanda

por moeda.

As autoridades fiscais só podem ganhar liquidamente se a erosão

inflacionária do estoque de moeda não for compensada por ganhos inflacionários dos

tomadores privados. Então, a base do imposto mais apropriada não é o estoque de

moeda mais amplo M2 (papel moeda em poder do público mais depósitos a vista e a

prazo) mas um conceito mais estreito que não é contrabalançado pela dívida do setor

privado com o sistema bancário, aqui definido como M2`.
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Para ligar a receita de imposto inflacionário IT e a seignorage SR à

administração da dívida e aos déficits orçamentários, deve-se inserir a equação 11 na

identidade orçamentária do governo unindo as categorias de despesa às fontes de

financiamento:

(14) d + r[b + b BC] +( r* + ∆e/e) (b*- nfa*) e = ∆b + ∆[(b*- nfa*) e] + ∆m +

∆P/P m + ∆bBC

A equação 14 mostra que o déficit fiscal, inclusive com o resultado e a dívida

do banco central, mas considerando apenas pagamentos de juros reais é igual à variação

do valor real das dívidas interna e externa, mais a receita de seignorage e o imposto

inflacionário. Trata-se de uma identidade contábil que serve de base da análise que se

segue. A consistência entre déficits fiscais e outros objetivos macroeconômicos pode ser

avaliada através da restrição orçamentária do governo, unindo déficits a suas fontes de

financiamento. Déficits fiscais podem ser financiados de três formas: emissão de títulos

da dívida interna ou externa e financiamento monetário. Os objetivos macroeconômicos,

como crescimento do produto, inflação e taxa de câmbio real, implicam restrições nessas

fontes de financiamento, até porque afetam o montante de moeda que o setor privado

está disposto a absorver a dadas taxas de juros. Em conseqüência, é possível definir o

montante de déficit financiável e, se o déficit ultrapassa esse limite, um dos objetivos

macroeconômicos deve ser abandonado ou a política fiscal ajustada. É claro que não há

garantias a priori de que esses objetivos serão atingidos mas apenas de que a política

fiscal não é inconsistente com eles.
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DÉFICIT FISCAL POR FONTES DE FINANCIAMENTO 
em R$ milhões

USOS E FONTES 1995 % PIB 1996 % PIB
Usos (1 + 2 + 3) 32.263 4,9 29.229 3,9
1 - Resultado Primário -1.737 -0,3 751 0,1
2 - Juros da dívida interna 30.546 4,6 24.939 3,3
3 - Juros da dívida externa 3.454 0,5 3.539 0,5
Fontes (4 + 5 + 6) 32.263 4,9 29.229 3,9
4 - Financiamento interno 41.079 6,2 38.249 5,1
5 - Financiamento externo -12.812 -1,9 -7.135 -1
6 - Emissão de moeda 3.996 0,6 -1.885 -0,3
Resultado Operacional 32.263 4,9 29.229 3,9
Fonte: Banco Central

De acordo com a teoria estabelecida, o que gera um crescimento monetário

além do compatível com os objetivos de inflação anunciados é a manutenção de déficits

fiscais além do que pode ser financiado através da emissão de títulos em uma base

sustentável. Isto porque mudanças nos salários ou nos preços de bens intermediários,

desvalorização cambial e alterações no estoque de moeda afetam o nível de preços mas

não explicam uma inflação prolongada. Qualquer mudança de salário real pode ser

sustentada a qualquer taxa de inflação, especialmente na presença de mecanismos de

indexação. Um aumento nos preços de bens intermediários importados não explicam

taxas de inflação domésticas sustentadas acima dos níveis mundiais, desde que preços

relativos dos bens intermediários mundiais não podem subir indefinidamente. Embora

uma desvalorização cambial nominal contínua possa sustentar um excesso de inflação

doméstica sobre a mundial, isso não explica o que está por trás do processo de

desvalorização nominal. Qualquer déficit, combinado com taxas dívida/ PIB, implica uma

taxa de inflação particular que é aquela a que a receita de imposto inflacionário cobre a

diferença entre as necessidades de financiamento do governo e sua emissão de títulos.

A equação 14 pode ser usada para obter o déficit fiscal consistente com uma

dada estratégia de dívida e inflação. A dívida interna e externa não pode crescer mais
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rápido que o produto real e a dívida externa líquida em termos reais não pode crescer

mais rápido que a taxa de produto a uma taxa de câmbio real:

(15) ∆(b+ bBC) = n (b+ bBC)    e    ∆[(b* - nfa*) e] = (n - ∆e/e)(b* - nfa*)

Onde n é a taxa de crescimento do produto real y.

(15a) ∆(b+ bBC)/y = n (b+ bBC)/y    e    ∆[(b* - nfa*) e/y] = (n - ∆e/e)(b* - nfa*)/y

A substituição dessas restrições na equação 14 gera a condição de

consistência que se procura:

(16) d/y + r[b + b BC] /y + r* (b*- nfa*) e/y = n(b+ bBC)/y + (n - e) (b*- nfa*)/y

+(∆P/P + n) m

O déficit primário d mais os pagamentos de juros sobre as dívidas interna e

externa - o déficit operacional - não podem exceder o que é financiado através da

emissão de títulos determinado pela relação dívida/PIB,  mais a receita de seignorage e o

imposto inflacionário. A consistência exige que a equação 16 se mantenha com m/y no

valor de equilíbrio L(...)/y, onde se iguala a demanda por encaixes reais como proporção

do PIB à taxa de inflação almejada.

Alguns fatores alteram a relação entre déficit fiscal e inflação da equação 16.

O primeiro diz respeito às alterações na demanda por moeda que podem reduzir a

eficiência da política monetária e afetar o financiamento fiscal por emissão de moeda nas

suas duas formas: seignorage e imposto inflacionário.

a) Seignorage. A uma dada taxa de inflação, os agentes desejam reter certo montante de

encaixes reais como proporção do PIB e, a uma taxa de crescimento do produto, o

governo aumenta o estoque real de moeda sem comprometer o objetivo de inflação.
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Reduzir a inflação ou aumentar a monetização faz aumentar os encaixes desejados em

relação ao produto e a receita de seignorage.

b) Imposto inflacionário. Como a inflação reduz a relação estoque de moeda real/PIB, os

consumidores aumentam os encaixes nominais para contrabalançar a erosão inflacionária

e reduzem gastos sem aumentar os ativos reais que detém. Com inflação moderada, a

receita de imposto inflacionário aumenta com a inflação.

Um segundo fator que altera a relação entre déficit fiscal e inflação é a

política de emissão de títulos do governo. Emitir títulos a uma taxa de juros alta permite

um baixo crescimento monetário mas ao custo do crescimento do serviço futuro da

dívida e conseqüentemente da deterioração fiscal porque o financiamento da dívida

exigirá taxas de juros acima da taxa de crescimento do produto. Isto é, se os títulos são

emitidos a uma taxa mais elevada que a necessária para manter b, no curto prazo, um

menor nível de imposto inflacionário e de inflação serão necessários. Mas se a economia

cresce a uma taxa menor que a taxa de juros (se n < r), as necessidades de receita

crescerão mais no longo prazo, requerendo ajuste no déficit fiscal ou no seu

financiamento. A estratégia de endividamento, então, sacrifica o equilíbrio orçamentário

futuro porque a restrição monetária atual alimenta expectativas inflacionárias mesmo se

choques externos favoráveis permitem uma redução da inflação. Isso cria um círculo

vicioso de altas taxas de juros, serviço da dívida elevado, déficits orçamentários,

expectativas inflacionárias e elevadas taxas de juros novamente. Como se vê, a relação

entre déficit e dívida não é unidirecional e, nesse sentido, o aumento de dívida interna é

uma questão bastante controversa.
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O terceiro fator refere-se à política cambial. Taxas de inflação elevadas em

geral forçam o governo a contrabalançar os diferenciais de inflação com desvalorizações

cambiais para evitar a deterioração da balança comercial. Uma desvalorização real,

ceteris paribus, aumenta a relação dívida/PIB e restringe o financiamento externo se a

relação dívida/PIB é mantida constante. Assim, pode haver um conflito entre austeridade

fiscal e o aumento da competitividade externa através de desvalorizações cambiais

especialmente se a dívida externa é elevada. Se, ao contrário, o governo adere a um

sistema de taxa de câmbio fixa ou de bandas, dada a inflação externa, a consistência se

dá entre a política fiscal e a taxa de inflação desejada, consistência esta necessária,

inclusive, para manter a credibilidade do regime cambial.

É fácil perceber que a política de desvalorizações cambiais que acompanham

a inflação elimina o papel da política cambial como âncora nominal para os preços, pois

qualquer alteração no nível de preços é eliminada por alteração compensatória no

câmbio. Se o banco central também monetiza déficits fiscais, então não há âncoras

monetárias e o risco é o descontrole inflacionário.

No Brasil, antes do Plano Real, não havia âncoras monetárias. O Plano Real

introduziu a âncora cambial mas o ônus da utilização preponderante desse instrumento

tende a ser elevado em virtude dos reflexos no balanço de pagamentos e no nível de

endividamento crescente, provocado pelo aumento de reservas internacionais. Embora a

taxa de juros tenha declinado progressivamente, a necessidade de atuação compensatória

e a ausência de âncora fiscal determinam um crescimento expressivo da DLSP e, em

especial, da dívida mobiliária de responsabilidade do banco central.
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2. ESPECIFICIDADES NA CONCEITUAÇÃO E CONTROLE DO RESULTADO

FISCAL NO BRASIL

Problemas na mensuração do déficit público envolvem tanto convenções

contábeis como questões de análise econômica. Dada a dificuldade de obter estatísticas

consistentes acima da linha, a variação da dívida é utilizada pelo Banco Central como

proxy do déficit e indica o fluxo líquido de novos financiamentos obtidos ao longo do

período pelo setor público não financeiro junto a cada órgão ou instrumento financiador

(autoridade monetária, bancos comerciais, demais instituições financeiras, dívida

mobiliária e financiamentos externos). A contabilização é realizada tomando por base a

diferença entre o estoque da dívida líquida interna e externa, ao início e ao final de cada

período, a nível dos Governos Federal, Estadual e Municipal, do Banco Central e das

Empresas Estatais. O déficit “abaixo da linha” explica de que forma o déficit foi

financiado e é calculado não com base no gasto em si, mas na variação líquida do

estoque da dívida pública ou, em outras palavras, nas suas necessidades de

financiamento.

 Exercer um controle fiscal mais efetivo é tão mais difícil quanto maior a

descentralização e quanto menor a padronização do processo de gasto. Assim, a

existência de várias esferas de governo - federal, estadual e municipal - e a proliferação

de fundos que não transitam pelo Tesouro Nacional extra-orçamentários, além do

financiamento monetário de déficits quasi-fiscais complicam a análise, dando a impressão
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equivocada de que o Orçamento Geral da União pode garantir sozinho determinado nível

de ajuste fiscal.

A despeito do empenho do governo de gerar superávits primários no

Orçamento, a estrutura de federalismo fiscal não permite que se tenha um controle

efetivo sobre os resultados fiscais de uma importante esfera de governo: Estados e

Municípios. Por outro lado, nas esferas em que possui maior controle, o Governo

Central (Governo Federal + Banco Central) e as Empresas Estatais, o processo de

privatização e a adoção de medidas austeras tem sido de grande valia, mas forças

estruturais dificultam o ajustamento. Entre essas forças, podem-se citar a rigidez

orçamentária e as despesas incomprimíveis com pessoal e encargos sociais e benefícios

previdenciários.

Além de todos esses problemas, sobressaem ainda as especificidades na

conceituação e planejamento do resultado fiscal ex-ante. Seja devido a deficiências

intertemporais do processo orçamentário, seja por questões ainda não resolvidas no

relacionamento entre Tesouro e Banco Central, o fato é que o surgimento de déficits

quasi-fiscais tem dificultado a condução austera da política fiscal.

É claro que as limitações na coordenação entre políticas fiscal e monetária e

a utilização do relacionamento entre Tesouro e Banco Central como mecanismo de

transmissão para pressões fiscais não equacionadas nada tem de original e é hoje bem

menor do que foi no passado. Mas o avanço na direção de uma maior consistência

macroeconômica exige avanços institucionais nessa área.
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 2.1. DEFICIÊNCIAS INTERTEMPORAIS DO PROCESSO

ORÇAMENTÁRIO 6

 

Uma das principais conseqüências da ausência de um tratamento

intertemporal do conceito de déficit é o surgimento das moedas de privatização. As

moedas de privatização internas ou são créditos securitizados, ou títulos que foram

adquiridos de maneira compulsória. A securitização decorre da renegociação de uma

dívida vencida ou vincenda, em que o credor original ou é a própria União ou foi por ela

avalizado. Pode tratar-se também de empresas liquidadas cujos direitos e obrigações

foram assumidos pela União de acordo com a Lei 8.029/90. O objetivo da securitização

é o ajuste do pagamento das obrigações do Tesouro Nacional a sua capacidade de

financiamento. As condições obtidas pelo Tesouro Nacional na negociação de tais

dívidas decorrem, em grande medida, da promessa de utilização no processo de

privatização dos títulos recebidos em pagamento, o que explica a existência de taxas e

prazos tão diferenciados.

Conforme se observa na tabela I, a securitização de dívidas apresentou

aumento expressivo após o Plano Real, fruto da decisão do governo de regularizar

dívidas vencidas e de privatizar ou liquidar empresas, processo este que fez aflorar um

conjunto de dívidas até então não reconhecidas. A explicitação de dívidas passadas,

portanto, coincide com a elevação observada na Dívida Líquida do Setor Público,

constituindo importante fator explicativo.

                                                            
6 Esta seção constitui uma versão modificada da Nota Técnica MPO/ASSEC entitulada “Análise das
deficiências intertemporais do conceito de déficit e do processo orçamentário”, de dezembro de 1996.
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Ressalte-se ainda que a tabela I apresenta o estoque das moedas de

privatização em mercado apenas. Exclui, portanto, os títulos originados nesse período

que já foram utilizados no processo de privatização. Exclui, ainda, as dívidas em

processo de securitização, cujo valor estimado atinge R$ 14,63 bilhões, distribuídos em

R$ 13,81 bilhões no curto prazo e R$ 820 milhões no longo prazo.7 Desse valor, apenas

o FCVS é responsável por R$ 12,45 bilhões. Após o encontro de contas com a Caixa

Econômica Federal, o total poderá ainda ser reduzido para R$ 12,63 bilhões, segundo

estimativas8 do Tesouro.

O crescimento da assunção de novas dívidas nos últimos dois anos

aparentemente decorre do fato de que, da mesma forma que os agentes privados, o

governo também sofre limitações orçamentárias intertemporais que fazem com que o

conceito adotado represente um indicador muito otimista da sua capacidade de

pagamento a longo prazo, pois não incorpora os custos futuros esperados das obrigações

que o governo assumiu. A seguir são relacionados alguns dos fatores que podem alterar

significativamente o resultado fiscal inter-períodos9. Sua análise indica que devem ser

buscadas soluções para que o Orçamento se torne mais realista.

Subsistem, é claro, ainda outros aspectos relacionados à mensuração e

aferição do déficit que poderiam explicar o fato dos resultados não estarem refletindo o

ajustamento fiscal do setor público. Esses aspectos transcendem os limites deste

trabalho, pois de modo geral referem-se à eliminação de eventuais diferenças

metodológicas entre as instituições responsáveis pela mensuração do déficit, bem como à

                                                                                                                                                                                            
Alguns dados foram atualizados mas as conclusões permanecem as mesmas.
7 Esse valor estimado já considera uma redução de cerca de 15% decorrente de apuração de
irregularidades através de auditoria.
8 Estimativas da CODIP/STN, em outubro de 1996.
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compatibilização dos números obtidos pelos critérios “acima da linha” e “abaixo da

linha”.

a) Empréstimos líquidos ou despesa do governo ?: o caso do FCVS

Uma parte significativa dos empréstimos do governo ao setor privado é

composta por programas de crédito que tem por objetivo a implementação de políticas.

Esses setores, considerados preferenciais, não teriam acesso de outra forma aos

mercados financeiros ou pagariam taxas mais elevadas. O caráter de subsídio dos

empréstimos e a probabilidade, superior à de mercado, de que alguns deles jamais sejam

pagos faz com que ao menos parte desse valor devesse ser classificada como despesa do

governo e, portanto, “acima da linha”. Contudo, se a contabilização é realizada “abaixo

da linha”, como dívida a ser recebida pelo governo, e mais tarde essa previsão não se

confirma - como é razoável supor - o governo passará a ter que assumir novas dívidas no

futuro.

Um bom exemplo é a assunção da dívida do Fundo de Compensação de

Variações Salariais - FCVS, cujas estimativas preliminares indicam que deverá atingir R$

12,45 bilhões. Invocando razões de política social, o governo concedeu sucessivos e

cumulativos subsídios habitacionais que de um lado reduziram as obrigações dos

mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e, de outro, imputaram ao FCVS o

custeio desses benefícios.

                                                                                                                                                                                            
9 Para uma análise das limitações dos conceitos de déficit comumente utilizados, ver Blejer, M. I. &
Cheasty, A.
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Embora haja dificuldades envolvidas numa mudança de critério, seria

conveniente tentar separar os elementos de empréstimo puro e de doação. Ainda que

uma “análise de crédito” seja sempre uma estimativa, é preferível reconhecer

antecipadamente e explicitar tanto quanto possível o caráter de subsídio dos

empréstimos. Segundo, como essas operações ultrapassam o ano orçamentário em que

são concedidas, deveria se buscar um pró-rateamento  que fosse incorporado a um

“orçamento plurianual”, que conteria, além das metas e intenções do Plano Plurianual,

estimativas de gastos futuros já contraídos. Essa peça intertemporal deveria ser objeto de

acompanhamento.     

b) Garantias e dívidas assumidas por força de lei

O apoio do governo proporciona a fornecedores, credores e clientes das

empresas a segurança de continuar operando ou de que, caso sua operação seja

suspensa, as dívidas serão pagas. Note-se, assim, que as dívidas em processo de

securitização apresentadas na tabela II não refletem o potencial de assunção de dívidas

pelo Governo Federal. Em 1995, os avais concedidos no exterior pelo governo federal

perfizeram R$ 15,648 bilhões10. Em 1996 e nos próximos anos, esse valor deverá crescer

em virtude da contratação de empréstimos junto a organismos internacionais para os

Programas de Reforma dos Estados.

                                                            
10 Dados do Balanço Geral da União de 1995.
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TABELA II: AVAIS EXTERNOS CONCEDIDOS
PELO TESOURO NACIONAL

(POSIÇÃO EM 1995)
PRINCIPAIS DEVEDORES AVAIS 
Estatais Federais (STN) 4.784
Projeto MYDFA (Bacen) 4.704
Governos Estaduais(STN) 4.315
Estatais Estaduais(STN) 1.082
New Money Bonds 585
Empresas Privadas(STN) 95
Governos Municipais(STN) 83
Total 15.647

Além disso, como o Governo Federal com freqüência assume dívidas de

governos estaduais, estatais e fundos, os avais do Tesouro não captam as garantias

internas que, mesmo quando concedidas informalmente, representam um déficit potencial

do setor público. Contudo, como as garantias não figuram como dívidas do setor público

até que o credor se torne inadimplente, esse valor permanece latente nas contas até ser

reconhecido. Por outro lado, ao contrário do setor privado, que acumula reservas para

perdas com empréstimos, o governo federal não costuma fazer provisão para as

inadimplências e os custos acabam sendo debitados de uma só vez, apenas quando

efetivamente ocorrem. Assim, os pagamentos da dívida garantida pela União e da dívida

assumida pela União por força de lei representam a soma dos custos acumulados do

risco com que o governo arca ao longo da existência da garantia e do passivo

compensado das empresas estatais.

Como muitas dessas dívidas potenciais não tem impacto sobre o orçamento

corrente, que abrange um exercício, torna-se fácil abrir janelas quase-fiscais e

“empenhar” despesas para o futuro. Em outras palavras, o orçamento não incorpora

nenhuma medida de risco para dívidas contraídas hoje mas que só deverão ser pagas em

outros exercícios. As implicações para o fluxo de caixa futuro, entretanto, são graves. O



28.

equilíbrio das contas públicas, planejado para ocorrer com uma dada despesa, é

surpreendido por gastos não previstos, que não passaram no Orçamento, e que possuem

um efeito multiplicador pois são financiados pela dívida mobiliária federal, sobre a qual

incidem encargos. A conta final do Governo é ainda maior que a aqui apresentada, pois é

financiada pela emissão de títulos do Sistema Securitizar ou da DPMFI, seja de

responsabilidade do Tesouro ou do Bacen.

Após o Plano Real, o Governo vem empreendendo um esforço no sentido de

recuperar e consolidar sua credibilidade no que se refere à divida. Assim, é natural que

boa parte dessa dívida latente tenha aflorado nos últimos dois anos. Isso é especialmente

verdadeiro no que se refere às dívidas de estatais em processo de liquidação,

conseqüência da decisão de reduzir o papel do Estado. As dívidas da Siderbrás, por

exemplo, já possuem hoje R$ 1,06 bilhão securitizados e cerca de R$ 45 milhões em

processo de securitização.

Além disso, o endividamento do Governo Federal freqüentemente decorre

não só da assunção de novas dívidas de empresas estatais que se convertem em moedas

de privatização, mas também do aporte direto de capital a instituições como o Banco do

Brasil, antes mesmo que a dívida se configure. Os recursos necessários à capitalização de

R$ 6 bilhões foram obtidos com a emissão de NTN-J. Esta ação, diferentemente da

primeira, não impacta o estoque de créditos securitizados mas sim a DPMFI.

O que chama atenção e constitui precedente grave é que o controle dos

gastos é muito mais rígido quando a liberação de recursos ocorre em dinheiro do que

quando o Tesouro concede garantias contratuais ou em títulos. Um bom exemplo disso é

a emissão de NTN-F para servir de garantia aos empréstimos que o Banco do Brasil
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concede ao Ministério da Saúde. A emissão figura no “abaixo da linha” do Tesouro mas

o gasto é do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, sobre o qual existe certamente

menos controle.

Não há atualmente, nas práticas contábeis convencionais, os controles

necessários para manter as garantias em um nível prudente. O ideal seria que uma parcela

das garantias - interna ou externa, contratual ou em títulos - fosse incorporada ao

Orçamento a título de provisão de perdas, calculada a partir de um percentual histórico

dessas inadimplências. 

c) Receitas que criam obrigações para o futuro: Previdência Social

Uma das limitações orçamentárias intertemporais enfrentadas pelo governo

refere-se às contribuições da previdência social que tendem a superestimar a capacidade

de pagamento do governo ao mesmo tempo que transferem obrigações para o futuro.

Quando chega o momento de liquidar obrigações passadas, o déficit se eleva sem

contrapartida na capacidade de pagamento.

A dificuldade maior, no caso de uma mudança de critério, seria determinar a

magnitude das despesas exigidas em função de os contribuintes alcançarem a velhice ou

adoecerem ou mesmo de ocorrerem mudanças na legislação. De qualquer modo, um

cálculo atuarial semelhante ao que utilizam as seguradoras contribuiria para minimizar os

erros de previsão.
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d) Ausência de provisão para mudanças de avaliação

O balanço do Banco Central também pode ser afetado por ganhos e perdas

de capital que decorrem de mudanças de avaliação. Um exemplo disso é o resgate de

instituições financeiras em dificuldades, com a conseqüente  assunção de dívidas

privadas. De novembro de 1995 a setembro de 1996 foram transferidos R$ 14,7 bilhões

aos bancos Econômico, Nacional, Banorte, Mercantil de Pernambuco e à Caixa

Econômica Federal por conta do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - Proer. Sem entrar no mérito do

programa, relacionado à função do Banco Central de zelar pela solvência do sistema

financeiro, sabe-se que as conseqüências fiscais de um gasto não previsto e dessa ordem

são consideráveis. Como a concessão desses recursos tem impacto monetário, o Banco

Central emite títulos para enxugar a liquidez e aumenta a dívida líquida do setor público.

No caso do socorro a Bancos Estaduais, embora se trate de operação

executada com fins monetários, não há como negar o seu impacto fiscal seja pela

redução do resultado operacional do Banco Central, seja pela ligação existente entre

Bancos e Governos  Estaduais. Logo, na ausência de provisão orçamentária para tal fim,

o impacto sobre o déficit é evidente.11

Outra fonte de mudança de avaliação é a variação no valor dos ativos

líquidos do Banco Central em moeda estrangeira, em virtude de flutuação externa de

paridade ou de desvalorização interna que alteram o correspondente em moeda nacional

dos ativos externos, resultando em contabilização de lucro ou perda de capital. Por essa

                                                            
11 Vale lembrar que a mudança de avaliação também pode reduzir o déficit, como é o caso quando
se adota esquemas de recompra de dívidas, onde o governo lucra com a queda no valor da sua dívida.
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razão, há quem argumente que a acumulação de reservas internacionais, corrigida pela

taxa média de câmbio de compra, deveria ser retirada em sua totalidade do cômputo de

NFSP.

Da mesma forma que no caso das garantias, seria conveniente fazer provisão

orçamentária para mudanças de avaliação.

e) Déficits de caixa e de competência

Apesar de os saldos da Dívida Líquida do Setor Público serem sempre

apurados pelo critério de competência, pode-se dizer que o déficit se situa em algum

ponto entre as medidas totalmente de caixa e totalmente de competência. Os pagamentos

de juros, por exemplo, são muitas vezes medidos quando se acumulam e não quando são

efetivamente pagos enquanto as receitas tributárias são medidas em base de caixa pois

certa percentagem pode não ser recolhida.  Para garantir a homogeneidade da apuração,

há que efetuar correções que sempre representam estimativas. Contudo, continuar

trabalhando para uma aproximação do resultado verdadeiro contribui para melhorar a

qualidade do Orçamento.

f) A transferência de dívidas da privatização
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A metodologia adotada no Brasil12 inclui no cálculo de DLSP tanto as

receitas de privatização como os valores correspondentes às dívidas utilizadas na compra

de empresas, que são transferidas do setor público para o setor privado. Na apuração das

NFSP, entretanto, e por sugestão do FMI, as receitas de privatização são esterilizadas13

para evitar que a ilusão de ter melhorado a situação financeira do setor público desse

origem a um “efeito riqueza” que estimularia o governo a despoupar para financiar

consumo. Este argumento tem sua validade reduzida quando se considera que diversas

despesas não são permanentes e nem por isso deixam de ser incluídas nas contas

públicas.

Outro argumento do FMI refere-se ao fato de que a privatização é vista tão

somente como uma alteração na liquidez do governo: ele adquiriu moeda mas já não

dispõe do ativo. Assim, se tiver obtido o valor de mercado do ativo, o governo não

estará em melhor nem em pior situação que antes da venda.

Para permitir uma adequação aos critérios do FMI sem desconsiderar os

efeitos da privatização, poderia-se divulgar, a exemplo de outros países, o resultado das

NFSP excluindo e incluindo a privatização.

 Em suma, trata-se de encontrar um tratamento intertemporal para a

contabilização do déficit e para o orçamento que retire da medida a tendência de

superestimação da capacidade de pagamento do governo a longo prazo.

 3.3. O relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central

                                                            
12 Segundo informações do DEPEC/BACEN.
13 Esses valores, apurados às datas da liquidação financeira dos leilões de privatização, são
informados pelo Sistema Financeiro ao Banco Central que então os subtrai do fluxo do resultado
nominal.
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Breve histórico

A insatisfatória coordenação entre as políticas monetária, fiscal e da dívida

pública, como parte importante do diagnóstico da crise brasileira, acabou determinando

que a partir de 1986, uma série de medidas fossem adotadas com vistas a alterar as

relações entre o Tesouro Nacional e o Banco Central.

A primeira medida foi a unificação orçamentária, com extinção do

Orçamento Monetário, pela Lei de Meios número 7420, de 17/12/85, que aprovava o

Orçamento Geral da União para 1986 (embora não fosse completa já que não incluía,

por exemplo, os encargos financeiros dos "Depósitos Registrados em Moedas

Estrangeiras" e os "Encargos dos Projetos da Renegociação da Dívida Externa", ambos

assumidos pelo Bacen). Além disso, a unificação da Autoridade Monetária, com a

extinção da conta movimento do Banco Central no Banco do Brasil, pelo Voto número

045 do Conselho Monetário Nacional, em 30/01/86 e a criação da Secretaria do

Tesouro Nacional, seguida da transferência da administração da dívida pública e das

operações de fomento (fundos e programas), antes sob a responsabilidade do Bacen,

também ocorreram com o intuito de permitir maior controle do gasto público.

Para que se tenha idéia da importância dessas medidas, basta lembrar que,

no âmbito da Lei Complementar n.º. 12, havia-se concedido autoridade e flexibilidade

absolutas às Autoridades Monetárias na administração da Dívida Mobiliária Federal.

Assim, embora o Orçamento Geral da União  se apresentasse sempre equilibrado, o

crescimento da dívida era resultado de déficits não explicitados no O.G.U., mas em

orçamentos paralelos que eram submetidos apenas ao Poder Executivo, o qual
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acomodava as demandas dos grupos de pressão. O Bacen estava autorizado a emitir

títulos públicos ilimitadamente para executar despesas extra-orçamentárias para atender

encargos da dívida ou sob o argumento de tratar-se de uma operação típica de política

monetária. Esta, aliás, estava associada à neutralização dos efeitos expansionistas da

formação de estoques de divisas internacionais, das operações de socorro ao sistema

financeiro (Coroa-Brastel, Sul-Brasileiro, Habitasul, SUNAMAN, etc.) e das operações

de fomento que ocorriam via Conta Movimento do Bacen no Banco do Brasil, estas

últimas com caráter nitidamente fiscal.

Assim, sob o argumento de promover maior flexibilidade (independência?) à

política monetária, acabou-se impossibilitando inclusive o dimensionamento correto da

dívida e uma apreciação clara do componente fiscal do déficit. Sem nenhum grau de

consenso nacional, a dívida aumentou, inicialmente, em conseqüência da política

monetária do Bacen, seja via colocação de títulos para enxugar a liquidez que, não raro,

ele próprio expandia, seja via elevação da taxa de juros para conter inflação. Por sua

vez, a inflação, continuamente realimentava o déficit nominal, ao indexar o enorme

estoque da dívida, até o ponto em que sua trajetória tornou-se explosiva. Como se pode

constatar, cortes de gastos fiscais não representariam solução definitiva para o

problema, já que o vazamento monetário dava-se nas próprias operações de crédito das

autoridades monetárias.

A proibição constitucional do Banco Central financiar o Tesouro Nacional

(1988) somou-se às medidas já mencionadas para impedir que o Banco Central

financiasse política fiscal através da concessão de antecipações contra recolhimento de

impostos e crédito direto, bem como aquisição de títulos da dívida pública. O
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financiamento direto do Banco Central ao Tesouro Nacional ficou vedado pelo Art. 164

da Constituição Federal, que estabelece em seu primeiro parágrafo que "É vedado ao

Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro

Nacional(...)". A partir de então, os recursos obtidos pelo Tesouro na venda de títulos

ao Banco Central tem servido apenas para reduzir em igual montante a carteira de

títulos do Tesouro mantida no Banco Central.

No que diz respeito ao financiamento indireto, a solução é bem mais

complexa já que se observa uma flagrante contradição entre o primeiro parágrafo do

Art. 164, supracitado, e o segundo parágrafo que determina que "O banco central

poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de

regular a oferta de moeda ou a taxa de juros". Isto é, como executor de política

monetária e para garantir a solidez do sistema bancário, cuja credibilidade depende

fundamentalmente de liquidez, o Banco Central está autorizado a atuar como

refinanciador através do desconto de títulos públicos no mercado secundário, da

concessão de empréstimos diretos e de operações de redesconto.

A transferência do resultado operacional do Bacen para o Tesouro, pelo

Decreto-lei 2376/87, foi outra medida importante, instituída por ser considerada uma

legítima contrapartida da receita de seignorage, obtida com o monopólio de emissão, o

qual confere ao Banco Central a faculdade de criar um passivo a custo nulo - a base

monetária. A expressiva lucratividade do Banco Central nesse período era ainda

explicada pela não remuneração das reservas bancárias, das quais é depositário e que,

da mesma forma que as emissões, também integram a base monetária e pelo fato dessa

instituição colocar dinheiro novo em circulação através de operações ativas, como
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empréstimos e liquidações de títulos do Tesouro, por exemplo. Além disso, as

aplicações do Banco Central em títulos do Tesouro eram remuneradas por juros

internos, com rentabilidade bastante superior à dos depósitos em cruzeiros que serviam

para lastrear a dívida externa , estes remunerados por juros externos na faixa de 5%

a.a.. Este aspecto assumia proporções de extrema gravidade ao se considerar que o

descompasso entre taxas ativas e passivas onerava o serviço da dívida interna.

Outro fator que explicava os elevados lucros do Banco Central era o não

repasse de correção monetária e juros de aplicações de disponibilidades de caixa do

Tesouro e emissões, os quais assumiam significativo montante num contexto

inflacionário. Com a criação do Caixa único do Tesouro no Bacen e implantação do

SIAFI, as disponibilidades de Caixa passaram a ser remuneradas. Mais tarde identificou-

se outro fator que contribuía para elevar o resultado operacional do Banco Central: a

diferença existente entre a remuneração das disponibilidades, com base na TR, e as

aplicações desta instituição em títulos públicos. Com intuito de prover uma solução, a

Medida Provisória no. 484, de 29 de abril de 1994, determinou que o Banco Central

recolhesse ao Tesouro, no último dia útil de cada decêndio, o valor da remuneração

incidente sobre os saldos diários dos depósitos existentes no decêndio imediatamente

anterior, atrelando-se a remuneração, a partir daquela data, à taxa média referencial do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Ainda em novembro de 1992, teve início a transferência para o Tesouro da

responsabilidade pelo pagamento da dívida externa  do setor público, com emissão dos

"Bond Exchange Agreement-BEA", no montante de USS 7,2 bilhões, referentes aos

juros bancários atrasados do período 1989-90.  Entretanto, somente com a assinatura
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do Acordo de Reestruturação da Dívida Externa de Médio e Longo Prazos com os

bancos comerciais estrangeiros e com o Clube de Paris em 1994, o Tesouro pôde dar

continuidade a este processo, resgatando títulos da carteira da Autoridade Monetária

utilizando recursos em cruzeiros depositados pelos devedores originais, no valor de

US$ 5,3 bilhões.

Em agosto de 1993, uma operação conjunta entre Tesouro e Banco Central,

conhecida com "Operação Caixa-Preta", substituiu títulos que lastreavam as obrigações

externas, no ativo do Banco Central por outros de rentabilidade compatível com o custo

destas obrigações (NTN-L com prazo de dois anos, juros reais de 5% a.a. e correção

cambial), gerando economia para o Tesouro de US$ 5,8 bilhões em despesas com

futuros encargos. Além disso, promoveu-se o resgate antecipado de títulos da carteira

do Banco Central, no valor de US$ 4,0 bilhões, os quais eram remunerados a juros

médios de 30% a.a., utilizando recursos de colocações de títulos no mercado, à taxa

média de 16% a.a.. O objetivo de reduzir a carteira de títulos de emissão do Tesouro

Nacional mantida pelo Banco Central, a qual constituía a base patrimonial desta

instituição, sendo a maior responsável pelos elevados resultados operacionais, foi

atingido. Em dezembro de 1993, a dívida do Tesouro girava em torno de US$ 96,7

bilhões, dos quais US$ 7l,8 bilhões faziam parte da carteira do Banco Central. Além

disso, a fonte 152, que recebe a transferência do resultado operacional do Banco

Central, só pode ser utilizada para abater a dívida do Tesouro na carteira da Autoridade

Monetária, o que contribuiu para a redução da carteira do Banco Central até 1994.

A restruturação da carteira de títulos do Banco Central incluiu ainda uma

tentativa de substituição de parte dos BBC por papéis de responsabilidade do Tesouro
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Nacional para que se alongasse voluntariamente o prazo de vencimento de 28 dias

(BBC) para três e cinco meses (NTN). Em conseqüência, o estoque de BBC reduziu-se

de US$ 20 bilhões para US$ 12 bilhões. A intenção era que a política monetária

passasse a ser realizada principalmente com títulos do Tesouro, o que acabou não sendo

possível em virtude da necessidade de títulos de curtíssimo prazo para efetuar operações

de política monetária, em especial, em contexto de inflação elevada.

Não obstante a relevância das medidas que alteraram as relações

institucionais entre Banco Central e Tesouro, subsistem ainda problemas de

coordenação entre a política monetária do Banco Central e a administração da dívida

pública pelo Tesouro que serão analisados a seguir.

O resultado operacional do Banco Central

Desde a introdução do Plano Real, o Banco Central vem apresentando

resultados operacionais negativos. Em conseqüência, decidiu-se que os prejuízos

apurados pelo Banco Central após o 2º semestre de 1994 seriam reclassificados para

conta de ativo, permanecendo registrados no Banco Central até que possam vir a ser

compensados com resultados positivos em exercícios futuros. O valor, da ordem de R$ 9

bilhões em 1997, registrado na conta “Resultado a Compensar” é remunerado com base

na taxa SELIC, conforme Votos BCB 217/96 e CMN 100/96. A partir do 1o. semestre

de 1997, o valor equivalente à remuneração passou a ser provisionado, em atendimento à

Comunicação BCB 182/97.
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Em virtude da necessidade de propor alterações que visem cobrir o prejuízo

acumulado e o projetado e estancar os desequilíbrios patrimoniais do Banco Central,

cabe mencionar que as causas estruturais que explicam o desequilíbrio patrimonial estão

em grande parte associadas à política cambial e à mudança no relacionamento promovida

no final da década de 80, além das pressões quasi fiscais. Dentre essas causas, podem-se

citar:

a) a apreciação cambial causando depreciação significativa no ativo do Banco Central;

b) a inadequação da carteira de títulos do Banco Central, devido à redução do seu

volume após os resgates efetuados pelo Tesouro Nacional com recursos do resultado

apurado no balanço do Banco Central nos últimos anos e que lhe foram transferidos;

c) a baixa rentabilidade da maior parte dos ativos do Banco Central (reservas

internacionais, PROER e carteira de títulos), particularmente em decorrência da troca do

passivo externo, vis-a-vis passivos altamente gravosos (BBC e compulsórios);

d) a transferência ao Tesouro do resultado do Banco Central não realizado, dada a

discrepância entre os critérios de apropriação - competência (Banco Central) e caixa

(Tesouro);

e) o critério de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional junto ao Banco

Central (taxa over/SELIC e crédito decendial);

f) a remuneração das aplicações do EXTRAMERCADO à taxas próximas à do SELIC

(95,5% do over/SELIC).

Ex-post, a discrepância estatística entre a apuração das Necessidades de

Financiamento do Setor Público pelos critérios acima e abaixo da linha é, ao menos em

parte, explicada  pelo resultado do Banco Central. É claro que, se há lucro a transferir,
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ele é captado nas contas do Tesouro e não há motivo para diferença na apuração. Mas

se, ao contrário, há prejuízo e ele é incorporado como crédito do Banco Central junto ao

Tesouro, então, o resultado do banco central embute um desequilíbrio fiscal que só é

captado na apuração abaixo da linha pois a apuração de déficit acima da linha, assim

como as previsões, em geral assumem equilíbrio do Banco Central.

Mais que isso, o prejuízo do banco central também tem constituído uma

importante forma de financiamento de déficits quasi-fiscais, que embute um desequilíbrio

ex-ante que escapa ao planejamento fiscal e procura transferir para o futuro o ônus do

ajuste. Mais uma vez, indica uma forma intertemporal de evitar o ajuste fiscal necessário.

Contudo, os prejuízos terminam por afetar o resultado primário do exercício14 e,

conseqüentemente, a consistência entre políticas econômicas que foi objeto da primeira

seção deste trabalho.

A explicitação do endividamento do Governo Central pelo Tesouro

Nacional, ao invés do Banco Central, não alteraria o resultado das necessidades de

financiamento do setor público ex-post, mas aumentaria a necessidade de geração de

resultado primário por parte do Tesouro, porque elevaria o dispêndio com juros pagos

pelo Tesouro, o que hoje é mascarado dentro das contas do Banco Central.

O ideal seria, então, que num primeiro momento o Tesouro Nacional

capitalizasse o Banco Central pelo valor equivalente ao prejuízo acumulado e o resultado

projetado para o presente exercício, supondo-se que o mesmo será negativo. A

capitalização do Banco Central deveria ser feita mediante emissão de títulos de 30 anos

(bullet) pelo Tesouro Nacional, sendo admitido seu resgate antecipado com o produto

do resultado gerado pelo próprio Banco Central. Se o resultado do Banco Central fosse
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positivo, somente seria transferido a crédito do Tesouro Nacional, em bases anuais, para

amortização e pagamento do serviço da dívida mobiliária junto ao Banco Central, após

compor o seu PL mínimo, estabelecido como função do ativo. Na eventualidade da

projeção do resultado anual do Banco Central indicar prejuízo seria solicitado ao

Tesouro Nacional o aporte de recursos equivalentes. Dessa forma, o resultado passaria a

receber tratamento de bandas.

Adicionalmente, sugere-se outras mudanças no relacionamento entre o

Tesouro Nacional e o Banco Central que contribuiriam para corrigir o desequilíbrio

patrimonial. São elas, o fim da carteira de títulos de responsabilidade própria e o fim da

conta única do Tesouro, tratadas a seguir.

Carteira de títulos de responsabilidade própria

O Banco Central não deve continuar emitindo títulos de responsabilidade

própria porque tais papéis não transitam no Orçamento e não há nenhum controle ex-

ante sobre eles. O Tesouro Nacional deveria substituir, de forma progressiva, os seus

títulos que estão na carteira do Banco Central, com exceção de NTN-L e NTN-D e o

Banco Central ficaria proibido de emitir novos BBCs e LBC-E, evitando-se novo

descontrole da dívida mobiliária estadual..

Além disso, deveria ocorrer a substituição de títulos do Tesouro Nacional

que estão na carteira do Banco Central e cujas taxas não são competitivas - toda a

carteira ou apenas parte, em função da programação monetária -, o que permitiria evitar

os desequilíbrios patrimoniais já mencionados.

                                                                                                                                                                                            
14 Esse desequilíbrio vem sendo considerado na apuração de NFSP abaixo da linha.
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Em resumo, o estoque de títulos do Tesouro na carteira do Banco Central

(R$ 25 bilhões) deveria ser substituído por papéis à taxas competitivas. O estoque de

BBC (R$ 37 bilhões) deveria ser substituído por títulos do Tesouro Nacional. Seria feita

uma emissão, imediata, de R$ 6 bilhões, para cobertura do prejuízo acumulado além da

necessidade de emissão, por parte do Tesouro Nacional, de R$ 72 bilhões, para permitir

que o Banco Central troque seus BBCs, em mercado, e doravante atue no mercado

aberto com títulos do Tesouro Nacional. É de se observar que em torno de R$ 25

bilhões seria mera troca de papéis visto que os mesmos já se encontram na carteira do

Banco central, só que à taxas não competitivas, portanto, impróprias para fazer política

monetária.

Conta única

A manutenção exclusiva das disponibilidades do Tesouro no Banco Central

perturba a condução da política monetária em dois momentos. Primeiro, porque quando

o setor privado realiza pagamentos ao Tesouro Nacional, com elevada concentração em

alguns dias do mês, o meio circulante da economia é reduzido abruptamente, tornando-

se necessária uma intervenção compensatória do Banco Central comprando títulos para

prover o sistema de liquidez. Isto é o que ocorre, por exemplo, quando há recolhimento

de imposto de renda. Segundo, quando o Tesouro Nacional transfere recursos

monetários para o setor privado, o Banco Central atua no sentido oposto, vendendo

títulos para manter a liquidez do sistema dentro dos parâmetros estabelecidos. A injeção

de recursos monetários está, em geral, associada a pagamento de pessoal, encargos,

benefícios ou ao resgate de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional. A este
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respeito, Ogasavara (1991) observa: “Em caso de recolhimento de receita fiscal ou de

colocação líquida de títulos no mercado primário, observa-se aumento da receita do

Tesouro e perda de recursos pelo sistema. Como o Tesouro não recicla esses recursos

imediatamente, o Bacen deve atuar por meio de operação defensiva com o objetivo de

suprir a perda temporária de reservas. Na medida em que o Tesouro gasta os recursos, o

Banco Central passa a recolher gradualmente os valores anteriormente injetados no

mercado.” (p. 289)

É importante perceber que a política fiscal não é neutra em termos

monetários, não só pela expansão monetária em si, associada a um maior gasto15, mas

pela distribuição desse efeito entre os agentes. No caso brasileiro, percebe-se que a

relação institucional entre Tesouro Nacional e Banco Central desempenha um papel

importante na determinação do grau de (in)eficiência no controle dos agregados

monetários. A este respeito, Cysne (1990) tece o seguinte comentário: “o problema

decorrente da concentração dos depósitos do Tesouro no Banco Central não é o de

controle da base monetária a médio prazo, mas sim da dificuldade de balizamento da

evolução diária deste agregado e das oscilações da taxa de juros de mercado daí

decorrentes.”

As conseqüências do ponto de vista fiscal não são menos graves. Se uma

redução de títulos em mercado pelo Tesouro Nacional é contraposta por um aumento

equivalente de títulos do Banco Central, a dívida mobiliária total da entidade TN-BC

permanece inalterada. Conclui-se que a utilização de recursos fiscais genuínos - bem

como de recursos da privatização - para abater dívida mobiliária torna-se inócua se não
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há acordo prévio entre as instituições que determinam as políticas fiscal e monetária, em

especial no que se refere à taxa de juros e à sincronia entre as ações de ambas. A

manutenção da conta única do Tesouro constitui, portanto, um importante fator

explicativo do endividamento governamental.

Em vista desta problemática, em Ogasavara (1991) informa que o Federal

Reserve não precisa realizar as mesmas operações compensatórias nos EUA porque o

Departamento do Tesouro mantém conta corrente nos bancos do Federal Reserve e

também em diversos bancos comerciais privados cuja função é arrecadar tributos e

realizar pagamento de despesas do Tesouro americano: “Nessas condições, o Banco

Central não precisa efetuar qualquer operação compensatória porque não ocorre

vazamento na consolidação diária dos fluxos diários de todos os agentes econômicos,

incluindo o Tesouro.” (p. 296)

Contribui também para a estabilidade da liquidez diária do sistema financeiro

americano,  a disponibilização  pelo governo de parte de sua receita tributária para

empréstimo aos bancos arrecadadores (tax and loan account) cobrando juros alguns

pontos abaixo da taxa de federal funds.

Assim, é razoável supor que a solução desta questão no Brasil poderia passar

pelo gerenciamento da conta do Tesouro Nacional pelo próprio Tesouro.

Com a retirada da conta única do Banco Central, a execução financeira do

Tesouro deixaria de impactar a liquidez do sistema já que o fluxo se daria em mercado, o

que elimina a necessidade do Banco Central atuar compensatoriamente para neutralizar a

ação do Tesouro Nacional. O resultado, por essa via, seria um menor nível de

                                                                                                                                                                                            
15 Esta razão, embora aparentemente óbvia em virtude de já ter sido apontada reiteradas vezes por
diversos autores, possui alguns complicadores que podem tornar-se fundamentais na determinação do
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endividamento. Por outro lado, é de se esperar que haja uma mudança na sua forma de

conduzir a política monetária, com maior volatilidade da taxa de juros, dado que a

âncora fiscal ainda é muito fraca. Nos casos de geração de “superavits” por parte do

Tesouro Nacional, a taxa de juros seria diretamente afetada, sem o vazamento de

liquidez, potencializando os efeitos macroeconômicos esperados.

A retirada da conta única do Tesouro Nacional no Banco Central não implica

em risco para o Tesouro dado que o próprio Tesouro Nacional poderia administrar as

suas disponibilidades, as quais seriam utilizadas em operações no mercado secundário de

títulos públicos, assegurando assim a liquidez dos seus próprios papéis, passando a

usufruir das oportunidades de mercado, tais como: excesso de liquidez ou de crédito,

demandas ocasionais por papéis de longo prazo, maximizar o diferencial de taxas de

juros inter/externa, resgatando antecipadamente papéis caros, quando das captações

externas, e dependendo da moeda em que se fundiou, realizando operações de “swap”

para se proteger do risco cambial. Para evitar clientelismo, o ideal seria não trabalhar

com conta-corrente em diversos bancos. Logo, não existe razão para se falar em

garantias a serem oferecidas pelas instituições financeiras para acolherem

disponibilidades do Tesouro. As receitas auferidas pela aplicação  das disponibilidades

passariam a ser computadas como receita patrimonial do Tesouro, tornando livre e

legítima a sua utilização para qualquer despesa.

4. A evolução da dívida pública mobiliária federal interna nos anos 90

 

                                                                                                                                                                                            
resultado final.
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A Dívida Líquida do Setor Público vinha apresentando uma trajetória

declinante até 1994, quando atingiu 28,5% do PIB em comparação com os 39,9%

verificados em 1991, conforme se observa no gráfico abaixo. Esse comportamento,

aparentemente, refletia o processo de ajuste fiscal empreendido pelo governo. Assim, a

reversão observada em 1995 e 1996, sugere que, antes de concluir pela deterioração

efetiva das contas públicas, se pergunte que aspectos relacionados à contabilização do

déficit poderiam estar contribuindo para reduzir sua eficácia como indicador de

ajustamento fiscal. Esse questionamento foi objeto da seção anterior.
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Nesta seção trataremos da evolução da dívida pública mobiliária federal

interna - DPMFI em mercado, cuja participação no total da DLSP cresceu de 8,01% em

dezembro de 1991 para 51,17% em dezembro de 1995 e já atinge 63,24% em julho de

1996, segundo dados preliminares do Banco Central.



47.

DPMFI - em mercado
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Antes do Plano Real, a entrada maciça de reservas internacionais e as

operações de assistência financeira, em especial a Estados e Municípios, foram fatores

determinantes da expansão da base monetária e, conseqüentemente, do endividamento.

A despeito da política de juros altos e do crescimento da dívida mobiliária federal interna

- DPMFI, a parcela dessa dívida que é de responsabilidade do Tesouro Nacional vinha

apresentando redução significativa, em termos reais, desde 1990, em virtude do

alongamento compulsório do perfil da dívida no Plano Collor e da subindexação dos

títulos com cláusulas de correção cambial nos sucessivos planos econômicos.  Além de

considerar a redução da dívida provocada por quebras nos mecanismos de mercado,

convém não subestimar ainda o esforço de contração de despesas, representado por

cortes nas despesas do Tesouro.

Após o Plano Real, as mudanças no port-fólio dos agentes, provocadas pela

expressiva redução do imposto inflacionário determinaram uma elevação da demanda

por moeda em detrimento de títulos públicos e outros ativos financeiros, processo 

conhecido como remonetização. Assim, o período imediatamente posterior ao Plano - 2º



48.

semestre de 1994 - constitui antes uma exceção na trajetória de endividamento, com a

DPMFI total em poder do público apresentando uma redução de 12,77%. Além disso,

observando a tabela IV, constata-se que, de junho a dezembro de 1994, a DPMFI de

responsabilidade do Tesouro em mercado sofreu uma redução de 21%, bem superior à

verificada na DPMFI Total.

A partir do início de 1995, a DPMFI volta a aumentar, atingindo já em julho

R$ 85.954 milhões, nível superior ao de junho de 1994 quando havia começado a

decrescer (vide tabela IV). O crescimento do estoque da dívida interna, então, não é um

fenômeno pós-Real por duas razões: primeiro, porque a tendência geral tem sido de

crescimento  desde 1990; segundo, porque imediatamente após o Plano, ocorreu

decréscimo no estoque da dívida, ao contrário do que previam boa parte dos analistas.
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TABELA III: DPMFI EM MERCADO
R$ milhões a preços do último mês
Títulos Títulos do Total em poder

Período do TN (1) Bacen(2) do Público(1+2)
1991Dez  16 702  4 702  21 403 
1992Dez  25 629  36 006  61 635 
1993Dez  49 798  13 719  63 517 
1994Jan  57 355  11 516  68 872 
Fev  53 610  16 253  69 862 
Mar  51 721  21 120  72 841 
Abr  50 353  27 301  77 654 
Mai  54 757  28 322  83 079 
Jun  55 067  32 063  87 130 
Jul  56 326  24 103  80 429 
Ago  52 006  27 662  79 668 
Set  47 758  33 030  80 788 
Out  46 972  35 158  82 130 
Nov  45 631  34 559  80 190 
Dez  43 463  32 543  76 005 
1995Jan  46 324  30 701  77 025 
Fev  46 985  30 901  77 885 
Mar  48 323  28 338  76 660 
Abr  51 815  25 034  76 849 
Mai  52 568  26 015  78 584 
Jun  54 265  23 117  77 382 
Jul  56 917  33 052  89 969 
Ago  57 453  43 432  100 884 
Set  60 086  48 012  108 098 
Out  61 895  50 525  112 421 
Nov  61 390  56 444  117 834 
Dez  63 256  52 780  116 035 
1996Jan  63 444  59 767  123 211 
Fev  66 208  67 639  133 847 
Mar  67 973  71 798  139 771 
Abr  70 368  72 320  142 689 
Mai  77 272  76 880  154 153 
Jun  77 604  77 838  155 442 
Jul  78 401  82 380  160 781 
Ago*  80 866  81 822  162 688 

Deflator: IGP-DI centrado. Posição de custódia.
* Preliminar
Fonte: Bacen

Antes de analisar os fatores que explicam o crescimento da DPMFI, convém

tecer algumas considerações de cunho metodológico. Embora o valor total da dívida em

circulação seja o mesmo nos dados apresentados pelo Banco Central e pelo Tesouro
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Nacional, a composição da dívida entre mercado e Bacen diverge por questões de

metodologia de cálculo. Visando a administração da DPMF, o Tesouro Nacional utiliza

o critério de "Posição de Carteira", o qual considera para quem o título foi originalmente

vendido, se para o público, se para o Bacen. Já o Banco Central, adota o critério de

"Posição de Custódia", objetivando a análise do aspecto monetário da dívida. A

"Posição de Custódia" não mostra quem é o tomador do título, mas apenas quem o

detém no dia da apuração do estoque. Desta forma, os títulos que estiverem apenas em

custódia no Bacen por um dia, por conta de Operação de Revenda, serão considerados

como integrantes do seu estoque, apesar dos titulares dos papéis serem as instituições

financeiras. Situação análoga aplica-se aos títulos alocados em Operações de Recompra.

Em benefício da uniformidade de critérios, utilizaremos os dados fornecidos

pelo Bacen para melhor avaliação do endividamento interno total, representado por uma

composição de títulos das duas instituições.

O que se pretende mostrar ao longo desta exposição é que a dívida do Banco

Central em mercado se eleva em virtude da condução da política monetária, responsável

tanto pela variação do nível de reservas internacionais como pelas operações de

assistência financeira, e para fazer um efeito compensatório de operações do Tesouro. A

dívida do Tesouro, por sua vez, também depende fundamentalmente da condução da

política monetária, além de variáveis de cunho fiscal.

A evolução da DPMFI, assim compreendida a dívida de responsabilidade do

Tesouro Nacional e do Banco Central, depende do resultado fiscal e das operações de

política monetária que trocam ativos mais líquidos por títulos públicos federais. A

elevação ou redução do estoque de títulos do Tesouro em mercado, por sua vez,
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depende fundamentalmente de quatro variáveis, a saber:

(1) variáveis fiscais: receita tributária, despesas com pessoal e encargos, transferências a

Estados e Municípios, etc.;

(2) a taxa de juros nominal;

(3) o perfil da dívida;

(4) a demanda do mercado por títulos do Tesouro.

A elevação ou redução do estoque de títulos do Banco Central em mercado

depende, portanto, dos mesmos fatores que determinam a variação da base monetária

antes das operações com títulos:

(1)  as operações do Tesouro Nacional;

(2)  a variação do nível de reservas internacionais e

(3)  as operações de assistência financeira. 

A taxa de juros nominal

Em que pese o fato do Tesouro ter algum controle - ou, pelo menos,

conhecimento "ex-ante" - das suas necessidades de financiamento em dado momento, o

estoque de títulos em mercado, numa sucessão de períodos, encontra-se intimamente

relacionado à condução de política monetária pelo Bacen, a qual afeta o custo dos

papéis pós-fixados já emitidos e as taxas propostas a cada leilão.

Uma alta da taxa de juros eleva o custo de todos os títulos do Tesouro. Na

tentativa de escapar a custos excessivos, tem-se optado freqüentemente pela utilização

de NTN como principal título de captação, o que acabou determinando que se deixasse
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de emitir as LFT, títulos indexados à taxa over-selic e sem nenhum risco para o tomador.

Contudo, mudanças no redutor da TR e ameaças de desindexação também se refletem

no prêmio exigido pelas NTN-H. A rentabilidade das NTN-D, por sua vez, depende da

política cambial do Bacen, a qual é traçada em conjunto com a política monetária. E

mesmo no caso das LTN, pré-fixadas, enquanto o seu custo nominal depende das

expectativas de preços, o custo real é função da diferença entre a taxa de variação de

preços esperada e observada, ambas conseqüência ou do grau de eficácia da política

monetária no controle dos preços ou do crédito que lhe é conferido pelos agentes.

Assim, a primeira hipótese explicativa do crescimento do estoque da dívida

interna - e a mais frequentemente citada - refere-se à elevação da taxa de juros. De fato, 

embora a taxa de juros no Brasil seja, historicamente, bastante alta para os padrões

internacionais e tenha, desde muito, contribuído para aumentar o endividamento interno,

ela não foi elevada pelo Plano Real. Muito pelo contrário, as taxas de juros tem

apresentado uma expressiva redução desde abril de 1995, conforme se constata na

observação da tabela V. Isto porque, passada a fase de remonetização da dívida, a

demanda por moeda reduziu-se.

Então, a aceleração observada no crescimento do estoque da dívida não

pode ser atribuída a um fenômeno pós-Real de elevação das taxas de juros.

Aparentemente, os déficits do balanço comercial provocados pela valorização do câmbio

no início do Plano teriam apenas tornado mais evidente o papel da taxa de juros na

atração de capitais externos.

Em geral, tende-se a interpretar a relação entre os movimentos de taxas de

juros e o déficit operacional como se os efeitos fossem instantâneos, como se o modelo
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em questão fosse atemporal. Contudo, a idéia de que uma queda da taxa de juros deveria

reduzir imediatamente o déficit operacional revela-se enganadora quando se observa que

essa queda da taxa produz um efeito na margem mas não elimina o peso dos déficits

anteriores, expressos sob a forma de pagamento de juros reais. Assim, mesmo que esteja

acontecendo um ajustamento fiscal, refletido nas contas primárias, e mesmo que a taxa

de juros esteja sendo reduzida, ainda é possível obter déficit operacional. Isto porque a

taxa de juros cai enquanto a conta de juros continua subindo e, consequentemente

também a dívida, ao menos por algum tempo.

J = Dt+1 - Dt -  Dt+1 - Dt (1+i)

                                (1+i) 0,5

Onde:

J = fluxo de juros nominais

Dt = saldo da dívida no mês t

i = proxy da taxa de juros nominal mensal incidente sobre a dívida.

Saber quanto tempo a taxa de juros leva para reduzir a dívida é algo que

depende de vários fatores, tais como: o prazo da dívida, a concentração do seu perfil, o

estoque da dívida passada, a parcela desse estoque contratada com juros pré-fixados e o

nível das taxas de juros no passado e atual. Este raciocínio é verdadeiro tanto para o

conceito “abaixo da linha”, que por si só representa dívida, como para o “acima da

linha”, que inclui entre as despesas o pagamento de amortização e juros da dívida.

Não obstante o déficit operacional deva representar o impacto da política do

governo sobre as contas públicas, não constitui a melhor medida de iniciativa fiscal pelo



54.

fato de englobar as despesas com juros reais, que incidem sobre o estoque da dívida

pública, a qual é predeterminada pelo tamanho dos déficits anteriores e pela taxa de juros

praticada no passado. Assim, para mensurar as ações correntes do governo e, em

especial, quando o objeto da análise é a sustentabilidade do déficit, convém assim tomar

o déficit público definido pelo critério de contas primárias que exclui os juros reais. Isto

porque a principal razão para superar as dificuldades acima descritas refere-se ao

enfoque do déficit de indicador da sustentabilidade a longo prazo da política do governo.

TABELA IV: TAXAS DE JUROS NOMINAIS EM MESES SELECIONADOS
(% a.m.)

                                                     

                                                                                                                                
PERÍODO OVER-SELIC 

dez/92 25,9
dez/93 40,4
jun/94 50,62
Jul/94 6,87

dez/94 3,8
dez/95 2,8
dez/96 1,8
Jan/97 1,7

Fonte: Bacen
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Aparentemente, o crescimento da dívida pode ser atribuido, em parte, à

defasagem entre taxa de juros e pagamento de juros descrita.

As variáveis fiscais

Descartada - ou, antes, reduzida - a responsabilidade da política monetária,

passamos às origens fiscais do desequilíbrio nas contas públicas. Das quatro variáveis

que determinam o endividamento do Tesouro, apenas a primeira segue as diretrizes da
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política fiscal do governo, a qual está subordinada à execução do Orçamento Geral da

União. As demais são determinadas com relativa independência, conforme veremos, pela

política monetária do Banco Central.

A política fiscal está hoje bastante subordinada ao Legislativo, pois o

governo só pode gastar o montante previsto no Orçamento Geral da União e nas áreas

nele especificadas. As despesas que a emissão de títulos da dívida interna do Tesouro

Nacional podem financiar também são definidas no Orçamento Geral da União - OGU,

assim como as despesas decorrentes da própria emissão. O Tesouro Nacional tão

somente distribui e administra os recursos do caixa dentro dos limites fixados.

A política de emissão ou resgate líquido de títulos tem buscado, sempre que

possível, o equilíbrio operacional, qual seja o pagamento de juros com recursos

genuínos.16 As fontes orçamentárias de que o Tesouro dispõe para pagamento de

despesas com a DPMFI são as seguintes:

100 - Recursos Ordinários

144 - Títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional

152 - Resultado do Banco Central

159 - Retorno de refinanciamento da dívida (interno/externo)

188 - Remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional

189 - Retorno financeiro do Clube de Paris

197 - Fundo de amortização da dívida.

A queda das receitas tributárias provavelmente associada a um ajustamento

                                                            
16 É preciso ter atenção para o conceito de equilíbrio operacional utilizado pois o relevante, como se
viu na seção 2, são os pagamentos com juros e não a taxa de juros em si. Além disso, a comparação
entre emissões e resgates de títulos (emissão líquida) - outra confusão freqüente - não reflete o nível
de endividamento pois não incorpora os juros do período.
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recessivo poderia ter determinado um crescimento do PIB menor. Constata-se,

entretanto, que as receitas tributárias tem se elevado. As receitas do Tesouro Nacional

aumentaram 17% no primeiro semestre de 1995, se comparadas as de igual período de

1994 e as despesas não cresceram mais do que 13%.

Além disso, parte do efeito pode ser atribuído à redução das receitas

tributárias especificamente destinadas ao pagamento da dívida em função da pressão de

outras despesas (provavelmente despesas rígidas como pessoal e transferências a

Estados e Municípios). A comprovação deste aspecto, contudo, mereceria uma análise

mais detalhada das tabelas de usos e fontes do Tesouro.

A política monetária é, constitucionalmente, de competência privativa do

Bacen e, por ser tipicamente de curto prazo, é executada com relativa

discricionariedade, principalmente no que diz respeito aos seus instrumentos.

No que tange ao controle do gasto e da dívida pública do Banco Central,

bem como dos agregados monetários, certamente há menor transparência. Os títulos do

Bacen não transitam no OGU e não há um limite estabelecido em lei para sua emissão.

Assim, aquela Autarquia, que não possui receita própria, tem o poder de aumentar o

endividamento público total sem qualquer restrição ou controle orçamentário.

O perfil da dívida

Os títulos federais combinam as vantagens de liquidez, rentabilidade e

segurança para o investidor. Todavia, o elevado nível de incerteza quanto ao

comportamento dos indexadores dos títulos, gerado por sucessivas alterações de política
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econômica, especialmente nas datas dos leilões, tendem a dificultar o alongamento do

perfil da dívida, o qual gira em torno de 4 meses.

O prazo curto dos títulos, por sua vez, dificulta uma distribuição mais

uniforme da dívida, ainda com perfil substancialmente concentrado nos primeiros meses

do ano.  Essa concentração de vencimentos eleva o risco para o Tesouro de ver parte do

estoque não refinanciado pelo mercado e, consequentemente, afeta os preços dos

títulos.

A administração da dívida tem sido também dificultada pelo tratamento que

lhe é dado no OGU que, além de oferecer pouca transparência, origina sobras de

dotações orçamentárias no final do exercício que podem levar a pressões de gasto. Além

disso, embora a dívida mobiliária não esteja sujeita hoje ao regime de "avos", pelo fato

de não ser homogeneamente distribuída no tempo, como a emissão de títulos pelo

Tesouro financia o déficit fiscal, a sujeição de outras despesas ao regime dos “avos”

pode implicar em aumento do endividamento no início do ano. Contribui para a

concentração nos vencimentos dos títulos o histórico atraso na aprovação do

Orçamento pelo Congresso e o hábito de postergar pagamentos sob a forma de restos a

pagar ao final de cada ano.

Se, por um lado, a maturação concentrada da dívida embute um custo mais

elevado para o Tesouro, por outro, também reflete a tendência ascendente da taxa de

juros. Face às elevadas taxas de juros praticadas no mercado, a estratégia de

administração da dívida tem se voltado para a redução do seu custo médio,

freqüentemente impedindo o alongamento de prazos. O comportamento usual confere

preferência à emissão de papéis de curto prazo (LTN pré-fixada ou NTN-D de 3 meses),
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apostando em uma reversão do quadro.

Conclui-se que perfil e custo são variáveis interdependentes, intimamente

relacionadas à condução de política monetária pelo Bacen.

A demanda do mercado por títulos do Tesouro

Além de afetar as condições de custo e prazo, o Banco Central também atua

sobre a demanda por títulos do Tesouro indiretamente quando altera as condições gerais

de liquidez do sistema e, diretamente, pela utilização diferenciada dos vários

instrumentos de política monetária. Assim é que boa parte da procura por títulos

públicos no período pós Real foi explicada pela exigência de recolhimento compulsório

em títulos, o que altera a composição do port-fólio dos agentes.

Além disso, no mercado primário, em leilões, o Banco Central vende os BBC

com objetivo de política monetária e o Tesouro vende seus títulos para financiar déficits

orçamentários e/ou rolar a despesa com a dívida vincenda. Como o mercado não faz

distinção entre os papéis das duas instituições, a demanda se distribui considerando o

volume global de colocação em dado período. Os títulos do Bacen são substitutos e

concorrentes dos títulos do Tesouro.

Quanto maior o volume global de colocação, ceteris paribus, maior tende a

ser a rentabilidade exigida. Donde se conclui que a atuação concomitante do Banco

Central com títulos de sua responsabilidade afeta as condições de demanda e custo dos

títulos do Tesouro. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao custo da emissão de títulos do Banco
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Central. Embora se argumente que este custo cabe ao Bacen, sabe-se que o ônus final

das políticas monetária e cambial sempre recai sobre o Tesouro, na medida em que o

Banco Central lhe transfere menos lucro operacional. Este aspecto assume especial

importância quando se considera que tais títulos não transitam no Orçamento Geral da

União.

Enquanto as negociações em mercado primário são realizadas tanto pelo

Tesouro como pelo Banco Central, a atuação no mercado secundário é restrita ao

Banco Central que negocia títulos públicos, tanto de sua emissão como do Tesouro.

Além disso, não é possível distinguir legalmente a recompra pelo Bacen de títulos

públicos em poder do mercado com a função de emprestador de última instância,

essencial ao funcionamento do sistema financeiro, do financiamento indireto ao Tesouro,

proibido constitucionalmente.

As operações do Tesouro Nacional

Não só a política monetária do Banco Central afeta o Tesouro Nacional.

Este, em virtude do seu papel como sinalizador de política econômica e do peso que

representam as oscilações de recursos decorrentes de seus fluxos de receitas e de

despesas, também atua como determinante indireto na política monetária. O Tesouro é

responsável por um dos vazamentos que impede que o mercado se zere sozinho. Quando

realiza arrecadações de  impostos ou coloca liquidamente títulos no mercado primário,

retira recursos do sistema e o Banco Central intervém suprindo essa perda de reservas.

Por esta razão a DPMFI do Tesouro Nacional não parece ser a variável
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relevante para analisar o nível de endividamento interno, nem tampouco o custo para o

Tesouro. Isto porque a redução observada na DPMFI do Tesouro Nacional em poder do

público tem sido, em muitas ocasiões, contraposta pela elevação da DPMFI do Banco

Central, emitida com fins de política monetária. Quando coloca liquidamente títulos no

mercado primário, o Tesouro Nacional retira recursos do sistema, afetando sua liquidez.

O Banco Central, então, intervém suprindo essa perda de reservas através do resgate de

seus títulos. Assim, o ajuste da oferta à demanda por moeda é quase perfeito, fato que

pode ser constatado pelo comportamento compensatório nas emissões de títulos das

duas instituições (vide tabela III).

Como o Tesouro se apropria semestralmente do resultado operacional do

Banco Central, o custo do endividamento interno cabe ao Tesouro e refere-se à DPMFI

Total em poder do público, composta pelos títulos de emissão do Tesouro Nacional e do

Banco Central.4

A variação do nível de reservas internacionais

Na consolidação diária dos saldos de caixa de todos os agentes econômicos

não ocorre compensação automática a menos que o Banco Central interfira zerando as

posições. Tal fato decorre da existência de entesouramentos e vazamentos no sistema

relativos ao papel-moeda em poder do público, aos recolhimentos compulsórios e aos

encaixes técnicos dos bancos. Assim, o saldo negativo de um agente tem como

                                                            
 4  Na verdade, sem incluir a dívida de Estados e Municípios, a dívida do Tesouro e do Bacen é apenas
uma proxy do endividamento mobiliário interno federal pois o Tesouro confere garantias às dívidas
estadual e municipal e arca com seus custos em caso de não pagamento.
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contrapartida o saldo positivo de outro.

Um importante fator explicativo da elevação da DPMFI refere-se às reservas

internacionais e a sua esterilização pelo Banco Central, objeto da próxima seção. Trata-

se de uma importante fonte de vazamentos: o impacto monetário do balanço de

pagamentos num sistema de câmbio fixo ou de bandas cambiais. Quando há aumento de

reservas, em decorrência de um superávit comercial ou da entrada de capitais, o Banco

Central intervém vendendo títulos. No caso inverso, intervém comprando papéis. Em

virtude do relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central que se descreveu

aqui, pode-se adiantar que os efeitos da dívida do Banco Central não são de modo algum

neutros para o Tesouro seja em termos de custos seja em termos de afetar a DPMFI de

responsabilidade do Tesouro Nacional.

As operações de assistência financeira 

O Banco Central, como instituição integrante e hierarquicamente superior do

sistema monetário tem o papel de controlar os meios de pagamento e de promover o

zeramento. Para permitir que o sistema financeiro funcione adequadamente, deve

fornecer a Base Monetária e diariamente equilibrar as reservas bancárias, suprindo

qualquer falta ou excesso de liquidez, zerando residualmente todos os fluxos de caixa na

economia. Porém, para simultaneamente alcançar uma meta de política monetária, o

Banco Central necessita conter a Base Monetária e alterar as condições do mercado de

títulos, realizando a zerada a taxas punitivas.

Não é possível fazer uma política monetária mais ativa, que pressupõe taxas
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de redesconto punitivas, e simultaneamente permitir que instituições operem com

margem de risco elevada, exigindo nova intervenção da Autoridade Monetária a

qualquer aumento da demanda por papel-moeda e depósitos à vista. A política monetária

contencionista é incompatível com a atuação expansionista no mercado secundário de

títulos. A atuação do Banco Central nos mercados primário e secundário

freqüentemente perde coerência como instrumento de política monetária se a colocação

de títulos é efetuada para enxugar a liquidez que, não raro, o próprio Banco Central

expande.

Além disso, o socorro indefinidamente prestado ao sistema financeiro não

contribui para saneá-lo, apenas perpetua ineficiências, como tem sido o caso de vários

bancos estaduais (Banespa, Banerj, etc.) e privados (Econômico e Nacional). O socorro

prestado nesses casos sempre apresenta um custo fiscal que se reflete diretamente no

resultado operacional do Bacen ou, indiretamente, via deterioração das condições de

rolagem das dívidas do Tesouro e do Bacen.

5. O retorno ao mercado internacional de capitais: substituição de dívida interna

por dívida externa ?

Com a moratória do México e a eclosão da crise da dívida dos países da

América Latina, em 1982, teve início uma nova fase em que cessou o empréstimo

voluntário dos bancos comerciais ao Brasil. Por mais de uma década, os títulos

brasileiros tiveram origem nos processos de renegociação da dívida externa,

notadamente: o Acordo de 1988, a reestruturação dos juros devidos e não pagos no
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período 1989/1990 e a conversão da dívida nos termos do Plano Brady, em 1994. O

acesso ao mercado internacional de crédito privado somente foi retomado pela República

em 1995 com as colocações de Yen bond e DM bond.

Uma das hipóteses a ser investigada é a responsabilidade da dívida externa

no crescimento do endividamento interno. Isto porque a entrada de capital decorrente da

acumulação de reservas pode ser contraposta pela elevação de dívida de

responsabilidade do Banco Central como instrumento de política monetária, provocando

uma substituição de financiamento externo por financiamento interno. Conforme se

observa na tabela III a dívida externa passou de 25,3% do total em 1991 para apenas

4,4% em julho de 1996. A tendência, embora persistente ao longo de toda a série, foi

fortemente intensificada nos dois últimos anos.

TABELA V: DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO
                                                                                                                        % do PIB% PIB
COMPOSIÇÃO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
INTERNA 14,6 18,9 18,5 20,3 25,5 30,3 33,51
EXTERNA 25,3 19,2 14,4 8,3 5,7 4,4 4,31
TOTAL 39,9 38,2 32,8 28,5 31,2 34,7 34,7

(*) posição até julho de 1997.
Fonte: Bacen

Os recursos das captações externas, segundo a autorização do Senado

Federal, estariam sujeitos ao limite inicial de US$ 2 bilhões, que depois foi ampliado para

US$ 5 bilhões, e seriam utilizados para abater dívida mobiliária interna. Outras vantagens

da colocação externa diziam respeito a:

a) formação de uma base de investidores no longo prazo, pois a abertura de

um novo mercado pode permitir uma elevação na quantidade de títulos colocados à
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mesma taxa ou mesmo a taxas ainda menores.

b)  ampliação e diversificação das reservas internacionais.

A emissão de títulos da dívida externa é usualmente vista como instrumento

de redução do custo total do endividamento, seja pela alternativa de colocação em si,

seja pela utilização dos recursos captados no resgate da DPMFI. Um dos argumentos

que conferem sustentação a essa tese é o diferencial de taxas de juros que, comenta-se,

atingiria até 12% a.a.. 17

Contudo, a entrada de capital decorrente da acumulação de reservas e o

resgate de títulos do Tesouro em poder do público são freqüentemente contrapostos

pela elevação de dívida de responsabilidade do Banco Central como instrumento de

política monetária. Apenas se o endividamento externo for conjugado a uma redução da

taxa de juros é possível obter o efeito desejado. Para uma dada taxa de juros, a

substituição de dívida interna por dívida externa de menor custo e o conseqüente efeito

expansionista da elevação do nível de reservas internacionais sobre a base monetária são

incompatíveis.

De fato, supor que a análise dos efeitos monetários da entrada de recursos

externos é atribuição apenas da Autoridade Monetária seria incorrer em grave equívoco.

Após a Constituição de 1988, quando ficou determinada a transferência do Resultado

Operacional do Bacen semestralmente, o custo do Tesouro passou a ser, na verdade, o

custo da entidade "Tesouro + Bacen". As necessidades de financiamento, do ponto de

vista de um leilão, são obtidas pelo confronto das disponibilidades financeiras e

orçamentárias - tomando-se o menor valor entre as duas - com as despesas previstas,
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entre as quais as despesas com pagamento de juros e principal das dívidas interna e

externa desempenham papel preponderante. O Resultado Operacional do Banco Central,

representado pela fonte 152, é então considerado desde já na definição das necessidades

de financiamento, pois compõe as disponibilidades financeiras e orçamentárias. Assim,

como todas as ações da Autoridade Monetária afetam, de resto, direta ou indiretamente,

o Tesouro Nacional, todas possuem um custo e um impacto fiscal.

As operações realizadas com reservas, por exemplo, tem seu custo

transferido para o Tesouro em dois momentos:

a) A entrada de reservas internacionais é fator determinante da expansão da base

monetária e pode ensejar condições para uma indesejável elevação do nível interno de

preços. Neste sentido, o aumento do endividamento cumpre a função de esterilizar o

impacto expansionista das reservas internacionais sobre a base monetária. Contudo, a

colocação de títulos de responsabilidade do Banco Central como instrumento de política

monetária possui um custo fiscal que impacta o Tesouro via Resultado Operacional.

b) As operações realizadas com reservas internacionais geram lucros ou prejuízos que

também são repassados ao Tesouro a cada semestre, via Resultado Operacional.

Embora indiretos tais efeitos devem, de algum modo, ser contabilizados. Ao

final do processo, a tentativa de reduzir o nível de endividamento interno é neutralizada

e o custo final corresponde à soma das taxas externa e interna, deduzida do valor

auferido pela remuneração das reservas.

TABELA VI: FATORES CONDICIONANTES DA BASE MONETÁRIA

                                                                                                                                                                                            
17 Para uma correta apreciação do diferencial de taxas, contudo, deve-se considerar os efeitos da
tributação a qual incide de forma diferenciada sobre o custo final do Tesouro numa captação externa
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Fluxos acumulados no mês

(+) expansionista e (-) contracionista

                                                                                                        R$ milhões

 Fatores condicionantes da base monetária
    Fluxos acumulados no mês
Período Conta do OperaçõesOperaçõesAssistênciaDepósitosOutras Variação

Tesouro c/títulos do setor financeira contas da base
Nacional 1/públicos externo de monetária

federais liquidez
1995 Jan -  162  1 808 -  127 - 1 684 -  823   40 -  948 

Fev   762   490 -  198 - 1 467 -  515   13 -  916 
Mar -  591  3 244 - 3 833  1 085 -  236   91 -  239 
Abr - 1 993  1 386 -  101 - 1 433   235   150 - 1 754 
Mai -  511 -  235  1 565 -  699 -  235   100 -  16 
Jun - 1 303  2 333 -  678 -  228 -  154   162   131 
Jul  1 128 - 9 728  7 017  2 787 -  103 -  11  1 090 

Ago -  707 - 7 512  5 795   602   465  1 937   580 
Set   353 - 4 097   810 - 2 256  2 980   49 - 2 160 
Out -  845 - 1 589  3 003 -  617  1 893   53  1 898 
Nov - 1 025 - 3 161  1 379  4 210 - 1 203   7   207 
Dez   913  2 456   268  2 035   64   386  6 122 

1996 Jan  2 403 - 3 949  2 238 -  168   75   155   753 
Fev   687 - 8 133  2 212   71 -  147 -  117 - 5 427 
Mar   231 - 1 953 -  25  1 064 -  219   79 -  822 
Abr - 1 715 - 1 858  1 131   886   276   96 - 1 184 
Mai  4 923 - 10 274  2 085  3 555   628   352  1 270 
Jun   279 -  668   230   541   329 -  176   535 
Jul -  889 - 2 985   872  4 637   205   101  1 941 

Ago -  588   578   51 - 2 925 -  286   108 - 3 062 
Set   283  4 246 - 1 130  1 841 -  344   55  4 952 

1/ Não inclui operações com títulos.

2/ Inclui compulsório s/dep. judic. e s/ fianças,  dep.vinc. SBPE, dep. insuf. aplic. créd. rural, recolhimento do Proagro, 

    dep. inst. financ. - Res. 1718, dep. vinc. op. ativas e passivas, s/adiant., emp., financ. e crédito e dep. a prazo. A partir de nov/95 inclui DER.

  Fonte: Bacen

Contudo, a observação dos fatores condicionantes da base monetária, revela

que as operações do setor externo em 1995 tiveram impacto expansionista nos meses de

maio e julho apenas. Como a entrada efetiva dos recursos referentes às colocações

externas de títulos ocorreu nos meses de junho e julho, não é possível justificar o

impacto expansionista do mês de maio dessa forma. Além disso, os recursos que

ingressaram em julho foram da ordem de R$ 1 bilhão, uma representatividade modesta

                                                                                                                                                                                            
vis a vis à interna.
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frente aos R$ 7 bilhões do total das operações do setor externo.

Portanto, se a dívida externa não é nem de longe a maior responsável pela

elevação do nível de reservas internacionais que, por sua vez determina o endividamento

externo, não se pode afirmar que tenha ocorrido uma substituição de dívida externa por

dívida interna stricto sensu. O que parece ter ocorrido foi uma elevação do

endividamento interno e conseqüentemente de sua participação no endividamento global.

Além disso, após o Plano Real e até junho de 1995, quando o governo optou

por não intervir no mercado de câmbio além de determinados limites pré-estabelecidos

pela banda cambial, as reservas sofreram quedas em quase todos os meses. Observando

a tabela III na seção 3, constata-se que, à exceção do mês de julho, quase não se pode

afirmar que tenha havido emissão líquida de títulos para enxugar a base monetária. Ao

contrário, o que ocorreu com maior frequência foi o resgate líquido da dívida pública

mobiliária federal, em virtude do processo de monetização pós-Real.

Em terceiro lugar, o recolhimento compulsório foi utilizado como um dos

principais instrumentos de política monetária do Plano Real, contribuindo para enxugar o

efeito expansionista das reservas e evitando que se tivesse que recorrer à colocação de

títulos para enxugar liquidez. Na fase inicial do Plano de Estabilização, a manutenção do

nível de compulsórios foi necessária para assegurar a estabilidade da demanda por títulos

públicos. Os Fundos Mútuos abrigavam, no final de junho, R$ 11,7 bilhões em títulos

públicos, ou cerca de 16% da dívida pública fora da carteira do Bacen, a qual somava

R$ 71 bilhões. Desde então, os percentuais de compulsórios foram várias vezes

alterados. Chegaram a ser elevados de 48% para 100% sobre a média dos saldos diários

das instituições financeiras. Depois foram, gradativamente, sendo reduzidos.
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TABELA VII: RECOLHIMENTOS COMPULSÓRIOS

 Recolhimentos Compulsórios

R$ milhões

Período Remunerado Não Total 

Remunerado

Em Em 

títulos espécie

1995 Jul  25 110  17 331  10 658  53 099 
Ago  19 812  17 864  10 362  48 038 
Set  17 040  15 023  7 642  39 705 
Out  17 336  12 074  11 525  40 935 
Nov  17 470  11 952  12 019  41 441 
Dez  16 932  11 087  16 168  44 187 

1996 Jan  16 467  11 679  18 948  47 094 
Fev  16 397  11 636  14 308  42 341 
Mar  16 368  11 669  13 755  41 792 
Abr  15 776  11 616  12 984  40 376 
Mai  15 285  11 346  14 415  41 046 
Jun  15 577  11 145  14 386  41 108 
Jul  11 921  10 666  17 825  40 412 

Ago  11 837  10 982  14 694  37 513 
Set  11 818  10 639  19 313  41 770 

Fonte: Bacen

Não obstante tenham sido utilizadas outras alternativas de política monetária

para enxugar o efeito expansionista das reservas que não o endividamento interno e,

muito embora o peso da dívida externa seja pequeno relativamente ao crescimento das

reservas, não há como negar que a entrada de capitais externos contribui para elevar a

dívida interna - seja de responsabilidade do Tesouro, seja do Banco Central -, o que

neutraliza, portanto, a vã tentativa de reduzir o custo de endividamento.

 

6. CONCLUSÃO
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A consistência entre as políticas fiscal e monetária só é atingida quando, a

partir do atendimento simultâneo a aos objetivos de política - taxa de crescimento,

inflação e taxa de câmbio -, é possível gerar uma trajetória dívida/PIB estável. Nesse

sentido e tendo em vista que o crescimento da Dívida Líquida do Setor Público nos anos

90 pode ser, em grande parte, explicado pelo surgimento de déficits quasi-fiscais e por

problemas no relacionamento entre Tesouro Nacional e Banco Central, são apresentadas

algumas sugestões de alteração institucional ou de política econômica necessárias para

aproximar o cálculo orçamentário do resultado fiscal.

Sobressaem as medidas para contornar as deficiências intertemporais do

conceito de déficit, intimamente relacionadas com a assunção de dívidas não previstas no

Orçamento e que vem se refletindo no crescimento da dívida mobiliária e das moedas de

privatização. Sugere-se um maior controle na geração do déficit, com explicitação do

caráter de subsídio dos empréstimos, provisão para perdas e mudanças de avaliação,

controle das garantias concedidas e, finalmente, com a transição para o sistema de

capitalização da Previdência.

Como a inter-relação entre as políticas fiscal e monetária é parte integrante

do processo de geração de dívida, cabe discutir ainda a responsabilidade do

relacionamento entre as duas instituições emissoras. Sugere-se o fim da conta única do

Tesouro e da carteira de títulos de responsabilidade própria do Banco Central, bem

como a capitalização do Banco Central no montante equivalente aos resultados

negativos acumulados.

Finalmente, mostra-se que a despeito da captação de recursos no mercado
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internacional de capitais, não ocorreu substituição da dívida interna por dívida externa.

Ao contrário, o fato da participação da dívida externa ter se reduzido reflete o aumento

do endividamento interno, mais associado ao aumento de reservas internacionais que à

dívida externa propriamente.
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