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Resumo 

 

Dentre as várias mudanças implementadas pelo novo Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB), em funcionamento desde abril de 2002, destaca-se a criação do 

Sistema de Transferência de Reservas (STR). Visando a redução de riscos, este 

sistema, operado em Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), impossibilita a 

ocorrência de saldos a descoberto nas contas Reservas Bancárias. Esta mudança 

criou um novo motivo para a demanda de reservas por parte dos bancos, além do 

já existente de cumprimento de compulsório: liquidar suas operações em tempo 

real. O trabalho de Heller e Lengwiler (JME, 2003) desenvolve um modelo no 

qual a demanda por reservas depende da distribuição conjunta do total de 

pagamentos, da exigibilidade de compulsórios e da taxa de juros. Neste trabalho 

busca-se verificar se tal modelo, com as devidas alterações referentes às 

particularidades do sistema brasileiro, é aplicável ao caso brasileiro e, caso 

afirmativo, verificar se o atual nível de liquidez no sistema está acima do ótimo. 

Mostra ainda que o modelo desenvolvido em Heller e Lengwiler apresenta forte 

restrição implícita. De forma a resolver tal problema, este trabalho propõe novo 

modelamento. Por fim busca verificar se uma redução nas alíquotas de 

compulsório traria algum impacto na demanda por títulos públicos federais 

utilizados pelos bancos como fonte de liquidez intradiária. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pode-se definir sistemas de pagamentos como sendo o conjunto de normas, 

procedimentos e arranjos tecnológicos vitais da infra-estrutura econômica, responsável 

pela transferência de recursos financeiros entre instituições bancárias, por conta própria 

ou em nome de seus clientes. Essas transferências resultam, em última instância, na 

transferência entre contas de reservas bancárias que os bancos - neste contexto, banco é 

definido como toda instituição financeira titular de conta Reservas Bancárias1 - possuem 

junto ao Banco Central.  

  

O antigo sistema de pagamentos brasileiro apresentava alguns problemas, entre 

eles a possibilidade de saques a descoberto nas contas Reservas Bancárias. Para se ter 

uma idéia, os saldos negativos somavam, em média, entre as 7 e as 23 horas de cada dia, 

um valor de R$ 6 bilhões. Normalmente os bancos se utilizavam das operações com 

títulos públicos federais para acertar seus saldos de forma a torná-los positivos ao final 

do dia, tendo em vista que a liquidação na conta Reservas Bancárias de tais operações 

ocorria às 23 horas. Ou seja, caso um banco apresentasse saldo negativo em sua conta 

Reservas Bancárias ao longo do dia, cabia ao Banco Central ficar na expectativa de que 

tal saldo fosse revertido na liquidação das operações do Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (Selic)2 ao fim do dia. 

 

No entanto, em junho de 2001 o Banco Central do Brasil apresentava em seu 

balanço R$ 12,3 bilhões correspondentes a saldos devedores em contas Reservas 

Bancárias decorrentes de instituições submetidas a regimes de insolvência civil, 

concordata, falência ou liquidação judicial. Pode-se perguntar por que o Banco Central 

não rejeitou tais lançamentos em sua conta, dado que os bancos não possuíam saldo 

suficiente em suas contas  Reservas Bancárias e nem ativos para oferecer em garantia. O 

motivo é que, caso rejeitasse tais lançamentos, o Banco Central poderia estar 

transferindo o problema da falta de liquidez de um determinado banco para todos os 

demais. Essa transferência poderia acarretar crise sistêmica com a quebra sucessiva de 

                                                
1 A Circular 3101/2002 estabelece que a conta Reservas Bancárias é obrigatória para bancos comerciais, 
bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas e é facultativa para bancos de investimento 
e bancos múltiplos com carteira de investimento.  
2 O Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do 
Brasil. 
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outras instituições, causando a instabilidade de todo o sistema financeiro e, por 

conseguinte, da economia real. Por outro lado, ao sempre aceitar saldos negativos na 

conta Reservas Bancárias, o Banco Central estaria assumindo os riscos privados do 

sistema de pagamentos e, dessa forma, fornecendo incentivo para que as instituições 

financeiras aumentassem suas posições e riscos, gerando problema de risco moral. Este 

tipo de escolha era dado ao Banco Central no antigo modelo do sistema de pagamentos. 

 

O novo sistema de pagamentos brasileiro, que entrou em funcionamento em 22 

de abril de 2002, compreende diversas medidas que buscam resolver os aspectos 

negativos do antigo modelo, principalmente o fato de o Banco Central ser refém do 

risco sistêmico, conforme citado anteriormente. Uma das principais medidas foi a 

criação do chamado Sistema de Transferência de Reservas (STR). O STR é um sistema 

de transferência de fundos com Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), ou seja, 

liquida as obrigações em tempo real, operação por operação3. Neste sistema são 

realizadas as liquidações operadas nos mercados monetário, cambial e de capitais, além 

da liquidação de operações do Banco Central e do Tesouro Nacional. Há agora um 

monitoramento, em tempo real, da conta Reservas Bancárias, não permitindo mais que 

esta apresente saldo negativo em nenhum momento do dia. Além disso, apenas o titular 

pode ordenar débitos em sua conta, de forma a ter total controle de seu saldo. Essas 

mudanças visam a reduzir de maneira drástica os riscos dos participantes no sistema de 

pagamentos, mas, por outro lado, aumentam a necessidade de liquidez para a 

administração, ao longo do dia, da conta Reservas Bancárias neste novo ambiente. 

 

Desta forma, se antes os bancos administravam seus saldos apenas para 

minimizar os custos de oportunidade gerados pelo excesso de reservas no cumprimento 

do compulsório, no novo modelo surge outro motivo: a necessidade de liquidar seus 

pagamentos em tempo real em um ambiente LBTR. 

 

Heller e Lengwiler (2003) desenvolveram um modelo de demanda de reservas, 

em um ambiente LBTR, o qual depende da distribuição conjunta do total de pagamentos 

intradiários, da exigibilidade em compulsórios e da taxa de juros. Os autores também 

                                                
3 Para maiores informações sobre este tipo de sistema e outros, ver Summers (1994) e BIS(1997). O 
capítulo 2 trata de forma resumida deste e de outros tipos de sistemas. 
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testaram tal modelo com sucesso utilizando uma amostra de bancos atuantes no Swiss 

Interbank Clearing System (SIC).  

 

Neste trabalho, buscar-se-á verificar se o modelo desenvolvido em Heller e 

Lengwiler é aplicável ao SPB. Para isso devem-se fazer algumas alterações em tal 

modelo devido às diferenças existentes entre o sistema de pagamentos brasileiro e o 

suíço. Feitas as alterações, testar-se-á o modelo utilizando-se uma amostra de bancos 

brasileiros atuantes no STR.      

 

Entre as particularidades do sistema de pagamentos brasileiro, pode-se destacar a 

perfeita substituição entre títulos públicos federais e reserva bancária. Desta forma, 

como será visto adiante, o excesso de reservas em relação ao compulsório é 

praticamente zero. Por este motivo, deve-se considerar que determinado montante de 

títulos públicos é utilizado pelos bancos para fazer liquidez de forma a possibilitar a 

liquidação de seus pagamentos em tempo real. Outra particularidade é que todos os 

tipos de compulsório podem ser utilizados como fonte de liquidez para os bancos. 

Tendo em vista o significante volume destas reservas, os depósitos compulsórios são 

hoje importante fonte de liquidez bancária. Essas particularidades devem ser levadas em 

conta na aplicação do modelo desenvolvido por Heller e Lengwiler. 

  

O presente trabalho será dividido em três partes além da introdução e da  

conclusão. Em uma primeira parte far-se-á um estudo teórico sobre sistemas de 

pagamentos, na qual se busca definir e caracterizar os diversos tipos de sistemas de 

pagamentos, utilizando como base principal os vários estudos realizados pelo 

Committee on Payment and Settlement Systems do Banco de Compensações 

Internacionais (BIS).  Nesta primeira parte, ainda, será descrito, de forma sucinta, o 

sistema de pagamentos brasileiro procurando mostrar os problemas do sistema anterior 

e as soluções tomadas pelo novo SPB. Deve-se deixar claro que este trabalho não visa a 

esgotar o assunto sistema de pagamentos. Descreve-se apenas o necessário ao 

entendimento das segunda e terceira partes, objetivo final do trabalho. Na segunda parte 

mostrar-se-á o trabalho de Heller e Lengwiler e será desenvolvido o modelo com as 

adaptações necessárias ao sistema de pagamentos brasileiro. O modelo desenvolvido em 

Heller e Lengwiler (2003) apresenta uma restrição implícita muito forte: a soma da 

elasticidade da demanda de reservas em relação à taxa de juros com a elasticidade da 
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demanda de reservas em relação ao total de pagamentos é igual à um. Dessa forma, na 

terceira parte desde trabalho, propõe-se uma nova função custo de forma a adicionar  

grau de liberdade à restrição acima. Faz-se então um novo estudo econométrico deste 

novo modelo. Ainda nesta parte será feito o estudo empírico do modelo aplicado ao 

sistema brasileiro, com análise dos resultados. Busca-se verificar qual o colchão mínimo 

de liquidez necessária para que os bancos efetuem seus pagamentos em tempo real no 

STR.  
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2. SISTEMAS DE PAGAMENTOS  

 

 Primeiramente será definido e caracterizado sistema de pagamentos utilizando-se 

os diversos estudos do Bank for International Settlements - BIS realizados desde 1989. 

Serão descritos, ainda, os diferentes tipos de sistemas de transferências e os modelos de 

pagamentos e liquidação. Uma breve discussão dos tipos de riscos também será 

realizada nesta seção.  

  

 Em uma segunda parte será descrito o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Primeiro, serão abordados os fundamentos legais e o papel do Banco Central no caso 

brasileiro. O sistema de pagamentos propriamente dito, com seus antigos problemas e as 

soluções encontradas no novo sistema de pagamentos também será descrito. Há ainda 

uma seção que trata do Sistema de Transferência de Reservas (STR), núcleo central do 

SPB.       

    

2.1. Sistemas de Pagamentos - Características Gerais 

 

2.1.1. Definição 

  

A crescente integração dos mercados financeiros mundiais tem ocasionado um 

significativo aumento dos fluxos de capital, fruto da globalização econômica mundial. 

Diante deste fato, tem sido preocupação das autoridades monetárias de todos os países 

criar mecanismos e estruturas de liquidação e pagamentos eficientes e seguros, de forma 

a dar curso às diversas transações de maneira rápida e confiável e reduzir os riscos 

financeiros em seus sistemas de pagamentos. Ao lado do controle da inflação, tem se 

tornado uma preocupação vital para os bancos centrais montar, gerenciar e 

supervisionar um sistema de pagamentos confiável e que dê vazão às demandas de 

serviços de pagamentos de forma rápida e eficiente de seus participantes. 

  

Podemos então definir sistemas de pagamentos como sendo o conjunto de 

normas, procedimentos e arranjos tecnológicos vitais da infra-estrutura econômica, 

responsáveis pela transferência de recursos financeiros entre instituições bancárias, por 

conta própria ou em nome de seus clientes, os quais resultam, em última instância, em 
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transferência entre contas de reservas bancárias que os bancos possuem junto ao Banco 

Central. 

  

Vários estudos divulgados pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) 

buscam definir o que é  um sistema de pagamentos eficiente. No relatório BIS (1990) é  

dado um padrão mínimo para o desenho e a operação de esquemas para a apuração de 

saldos líquidos em transações internacionais e com múltiplas moedas: 

  

I. Modelos de compensação devem ter base legal bem fundamentada em todas as 

jurisdições relevantes; 

  

II. Os participantes devem ter uma clara compreensão do impacto do sistema em 

cada um dos riscos financeiros a que eles se expõem por conta de suas participações; 

  

III. Modelos de compensação devem ter claramente definidos os procedimentos 

para gestão dos riscos de crédito e de liquidez, que especifiquem as responsabilidades 

respectivas do operador do sistema e dos participantes e que forneçam estímulos 

apropriados à gestão e à contenção daqueles riscos; 

  

IV. Modelos de compensação devem, no mínimo, ser capazes de assegurar uma 

pronta liquidação dos pagamentos diários na eventualidade de que o participante com 

maior obrigação de liquidação individual não a cumpra; 

  

V. Modelos de compensação devem ter critérios objetivos e públicos, que 

permitam acesso justo e aberto; 

  

VI. Modelos de compensação devem assegurar um elevado grau de segurança e 

de confiabilidade operacional e devem ter planos de contingência para a conclusão 

tempestiva do processamento diário. 

  

Estes padrões mínimos ficaram conhecidos como padrões Lamfalussy e apesar 

de terem sido elaborados para operações internacionais e de múltiplas moedas, também 

se aplicam a sistemas de liquidação interbancária domésticos, principalmente no que diz 

respeito a sistemas de transferências de fundos de grandes valores. 
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2.1.2. Sistema de Transferências 

 

Normalmente há uma divisão dos sistemas de pagamentos em sistema de 

transferência de fundos de grandes valores e em sistema de transferência de fundos de 

varejo. Este último movimenta um grande volume de pagamentos, mas com valores 

relativamente baixos em comparação com o primeiro que opera baixos volumes com 

valores mais altos. 

  

Outra característica do sistema de transferências de fundos de grandes valores é  

que normalmente os prazos exigidos para a liquidação dos pagamentos são  menores, 

pois muitos dos pagamentos que lá circulam se referem a negócios realizados nos 

mercados financeiro e cambial. Por isso estes sistemas são denominados de sistemas de 

pagamentos sistemicamente importantes, representando um poderoso canal de 

transmissão de distúrbios para todo o sistema financeiro doméstico e internacional. Por 

este motivo tem sido crescente a busca, pelas autoridades monetárias, de sistemas de 

pagamentos sistemicamente importantes robustos como um importante requisito para a 

manutenção e a promoção da estabilidade financeira. 

  

No relatório do BIS (2001), o seu Comitê de Sistemas de Pagamentos e  

Liquidação estabelece os 10 princípios fundamentais para um funcionamento seguro e 

eficiente dos sistemas de pagamentos sistemicamente importantes em todo o mundo. 

Estes princípios ampliam os padrões mínimos descritos no relatório Lamfalussy 

acrescentando novos princípios fundamentais. 

  

I. O sistema deve ter base legal bem fundamentada em todas as jurisdições 

relevantes; 

  

II. As regras e os procedimentos do sistema devem permitir que os participantes 

tenham uma clara compreensão do impacto do sistema em cada um dos riscos 

financeiros a que eles se expõem por conta de suas participações; 

  



 8

III. O sistema deve ter claramente definidos os procedimentos para gestão dos 

riscos de crédito e de liquidez, que especifiquem as responsabilidades respectivas do 

operador do sistema e dos participantes e que forneçam estímulos apropriados à gestão e 

à contenção daqueles riscos; 

  

IV. O sistema deve oferecer uma pronta liquidação definitiva no dia de 

valorização, de preferência durante o dia e, na pior hipótese, ao final do dia; 

  

V. Um sistema no qual ocorre apuração de saldos multilaterais deve, no mínimo, 

ser capaz de assegurar a oportuna conclusão das liquidações diárias no caso da 

incapacidade de liquidação do participante com a maior obrigação de liquidação 

individual; 

  

VI. Os ativos utilizados para liquidação devem ser preferencialmente um direito 

creditório sobre o banco central; quando outros ativos são utilizados, eles devem 

envolver pouco ou nenhum risco de crédito e de liquidez; 

  

VII. O sistema deve assegurar um elevado grau de segurança e de confiabilidade 

operacional e deve ter planos de contingência para a conclusão tempestiva do 

processamento diário; 

  

VIII. O sistema deve oferecer meios de execução de pagamentos que sejam 

práticos para seus usuários e eficientes para a economia; 

  

IX. O sistema deve ter critérios de participação objetivos e divulgados 

publicamente, que permitam acesso justo e aberto; 

  

X. As disposições referentes à gestão do sistema devem se basear em princípios 

de eficácia, responsabilização e transparência. 

  

Como dito anteriormente, devido ao poderoso canal de transmissão de distúrbios 

que representa, os bancos centrais têm se preocupado com suas operações monetárias e 

com o gerenciamento de riscos nos sistemas que movimentam grandes valores. Os 
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bancos centrais devem buscar minimizar os custos do sistema dado um certo nível de 

risco e minimizar os riscos dado um certo nível de custo. 

  

Os sistemas de transferências de pequenos valores (de varejo) também são 

importantes na eficiência de um sistema de pagamentos. Eles devem ter capacidade de 

processar grandes volumes de operações com baixo custo, de forma confiável e segura. 

Todos os conceitos aplicados aos sistemas de pagamentos sistemicamente importantes 

também podem ser aplicados a este sistema de transferência. 

  

A segurança objetivada neste relatório para os sistemas de pagamentos 

sistemicamente importantes está ligada à redução dos riscos que podem surgir e podem 

ser transmitidos no sistema. A definição destes riscos bem como formas de reduzi-los 

devem ser entendidas e analisadas. Por eficiência entende-se um sistema de pagamentos 

que seja rápido, confiável e que devido aos seus custos, não seja inviável aos 

participantes. 

 

2.1.3. Tipos de Riscos 

 

Segundo o relatório BIS (2001), os riscos a que os participantes estão expostos 

nos sistemas de pagamentos são o risco de crédito, definido como o risco de que um 

participante não tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, tanto 

no vencimento quanto em qualquer data futura; o risco de liquidez, que é o risco de que 

um participante não tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras 

no vencimento, apesar de ser capaz de cumpri-las em alguma data futura; e o risco 

sistêmico, que é o risco de que devido ao não cumprimento por algum participante de 

suas obrigações financeiras ou devido a algum problema no próprio sistema, isso resulte 

na incapacidade de que outros participantes cumpram também suas obrigações 

financeiras. Esta incapacidade pode gerar problemas de crédito e liquidez generalizados 

ameaçando a estabilidade de todo o sistema financeiro doméstico e internacional. Há 

ainda os chamados risco legal e risco operacional. O primeiro é causado por incertezas 

geradas por deficiências legais enquanto que o segundo é causado por defeitos técnicos 

ou erros operacionais. Ambos podem causar ou mesmo aumentar os riscos de crédito ou 

de liquidez. 
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Deve-se sempre buscar reduzir a exposição a esses riscos. Para isso é importante 

a redução dos chamados settlement lag, que é o intervalo entre o momento do registro 

da transação e a liquidação propriamente dita, e asynchronic lag, que é o intervalo entre 

a entrega do ativo que foi negociado e o pagamento da operação. 

  

A estrutura, modelagem e regras dos sistemas de pagamentos também podem 

gerar riscos. Por exemplo, como serão discutidas mais adiante, as regras de 

enfileiramento das ordens de pagamento podem gerar expectativas sobre transferências 

ainda não realizadas, de forma que caso um participante tome como certa uma 

transferência a crédito ainda não realizada, acarrete aumento dos riscos. 

  

As autoridades monetárias devem então buscar um desenho de sistemas de 

pagamentos que contemple estes pontos de forma a controlar os riscos a que estão 

sujeitos. Isto é fundamental para o bom funcionamento do sistema e da estabilidade 

econômica. 

 

2.1.4. Modelos de Pagamentos e Liquidação – LBTR e LDL 

 

Segundo o relatório BIS (2001), há dois elementos fundamentais no 

processamento das transferências de fundos: o envio de instruções de pagamentos e a 

liquidação. 

  

O envio de instrução de pagamentos é o primeiro passo para a transferência de 

fundos. O banco a ser debitado envia uma ordem de pagamento ou mensagem 

requisitando a transferência de fundos de sua conta para a conta do banco a ser 

creditado. Apesar de mais raros, podem existir sistemas em que o banco a ser creditado 

é quem envia a mensagem ou ordem de pagamento. É importante salientar que neste 

estudo estaremos sempre considerando o envio de mensagens do participante a ser 

debitado. Após este envio, a mensagem ou ordem de pagamento é verificada e 

confirmada antes que ocorra a liquidação propriamente dita4. 

  

                                                
4 Os modelos de fluxo de pagamentos serão abordados mais à frente. 
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A liquidação é a transferência real de fundos do banco debitado ao banco 

creditado. Aqui aparece o conceito de liquidação final, que é a liquidação irrevogável e 

incondicional da obrigação de transferência, a qual é muito importante no que diz 

respeito à redução de riscos. 

  

Normalmente dividem-se os sistemas de liquidação conforme o modo como as 

liquidações ocorrem. Existem os sistemas de liquidação pelo valor líquido e os sistemas 

de liquidação pelo valor bruto. 

  

A diferença é que no sistema de liquidação pelo valor bruto a liquidação ocorre 

transação a transação enquanto que no caso do sistema de liquidação pelo valor líquido 

a liquidação ocorre pelo valor compensado ou líquido, ou seja, a soma dos valores de 

todas as transferências de fundos que o banco recebeu (créditos) até determinado 

momento menos a soma dos valores de todas as transferências de fundos que ele enviou 

(débitos) de forma bilateral ou multilateral. 

  

Os sistemas de liquidação também podem ser divididos de acordo com a forma, 

em termos de horário e freqüência, da liquidação. Ela pode ser diferida (discreta), isto é, 

a liquidação ocorre em determinados horários pré-estabelecidos, ou em tempo real 

(contínua), quando a liquidação ocorre de forma contínua no tempo. 

  

A tabela 1 retirado do BIS (1997) resume os tipos de transferências de fundos de 

grandes valores: 

  

Características da 

Liquidação 

Pelo Valor Bruto Pelo Valor Líquido 

Horário Específico 

(diferida) 

Liquidação pelo valor bruto 

em horário específico 

Liquidação diferida pelo valor 

líquido (LDL) 

Contínua 

(em tempo real) 

Liquidação pelo valor bruto 

em tempo real (LBTR) 

(não aplicável) 

Tabela 1 - Tipos de transferências de fundos de grandes valores. Fonte BIS(1997). 

  



 12

A diferença entre os sistemas de liquidação pelo valor bruto em tempo real 

(LBTR) e de liquidação diferida pelo valor líquido (LDL) é a forma e não o momento 

em que ocorre a liquidação. Os sistemas LDL podem até processar os pagamentos em 

tempo real, mas a liquidação ocorre de maneira líquida em determinados horários do 

dia. Os sistemas LBTR liquidam seus pagamentos operação por operação no momento 

em que realmente ocorrem. 

  

Os sistemas LBTR reduzem os riscos nos processos de pagamentos, mas 

aumentam os custos decorrentes da maior disponibilidade de reservas mínimas 

suficientes ao longo do dia para fazer frente aos pagamentos em tempo real. 

  

Os sistemas LDL reduzem os custos referentes à necessidade de liquidez dos 

participantes, mas devem ter poderosos mecanismos de gerenciamento de riscos, uma 

vez que há um aumento dos riscos de crédito e de liquidez nestes sistemas. 

 

2.1.4.1. Sistemas LBTR 

  

Novamente na discussão redução de riscos versus redução de custos, o sistema 

LBTR reduz significativamente os riscos em sistemas de pagamentos, pois diminui a 

zero o tempo entre o envio da mensagem ou ordem de pagamento e a sua efetiva 

transferência de fundos ou liquidação (settlement lag). Uma vez que é possível a 

transferência de fundos definitiva, supondo a existência de saldo suficiente na conta do 

participante a ser debitado, pode-se amarrá-lo a uma transferência definitiva de ativos, 

objeto da transferência dos fundos, de forma que um ocorre apenas na ocorrência do 

outro (asynchronic settlement). Assim cria-se os chamados ''entrega contra pagamento'' 

(ECP), reduzindo os riscos nas transações com títulos, e ''pagamento contra pagamento'' 

(PCP), reduzindo os riscos nas transações com moedas estrangeiras, fonte do estudo BIS 

(1992). 

  

Há ainda a redução do risco sistêmico pois devido a redução do tempo de 

exposição aos riscos de crédito e de liquidez a que os bancos estão sujeitos, com a 

inadimplência de um deles a probabilidade de que um outro banco esteja exposto ao 

risco deste banco é praticamente zero. 
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Mas se por um lado estes sistemas LBTR reduzem os riscos significativamente 

pelas razões expostas acima, por outro eles geram a necessidade de que os participantes 

tenham saldos suficientes em suas contas no banco central para fazer frente às diversas 

transferências realizadas ao longo do dia. Isto acarreta custos de oportunidade e de 

gerenciamento desta liquidez. A liquidez nos sistemas LBTR é dada pelos saldos das 

contas reservas bancárias mantidas nos bancos centrais, das transferências recebidas 

realizadas pelos outros participantes do sistema e dos empréstimos de reservas 

realizadas pelos bancos centrais e pelos outros bancos no mercado interbancário. 

  

Os saldos intradiários nas contas de reservas bancárias são dados pelo saldo da 

abertura do dia (saldo principalmente dado pelas obrigações referentes aos 

recolhimentos compulsórios) somado os créditos e subtraído os débitos, gerados pelas 

transferências feitas durante o dia até determinado momento pelos diversos participantes 

do sistema ao banco de referência. 

  

Os empréstimos de reservas pelos bancos centrais geram uma importante 

liquidez intradiária. Estes créditos intradia são geralmente fornecidos via saques a 

descoberto na conta reservas bancárias, no qual é cobrado algum custo, ou sem custo, 

via redesconto e totalmente colaterizado. 

  

Os empréstimos de reservas oferecidos em mercado interbancário também são 

considerados fontes de liquidez intradiária. A sua existência está condicionada a um 

ambiente propício, pois se o participante pode ter acesso a crédito sem custo ofertado 

pelo banco central, dificilmente ele optará por buscar crédito em um mercado 

interbancário. Segundo o relatório do BIS (1997), houve a criação deste tipo de mercado 

apenas na Suíça, entre os países do G-10, e mesmo assim de uma forma bastante 

limitada. 

  

Em um monitoramento eficiente do sistema de pagamentos realizado pela 

autoridade monetária deve-se ter como preocupação a medição da liquidez tanto do 

participante individualmente quanto do sistema como um todo. Deve-se levar em conta 

as quatro fontes de liquidez citadas ao monitorar a capacidade de que um banco possa 

honrar determinado compromisso de pagamento. Por isso o relatório do BIS (1997) 

define a chamada liquidez "líquida" intradia. Ela é dada pelo saldo real menos o valor 
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de todas as transferências pendentes, ou seja, que já tenham sido comandadas e que 

estejam enfileiradas em um sistema interno do banco ou num enfileiramento no banco 

central, conforme será visto mais adiante. 

  

O controle de quais bancos estão "ilíquidos", ou seja, com liquidez "líquida" 

intradia negativa, é uma importante ferramenta no controle do risco sistêmico pelo 

banco central. Mas é preciso lembrar que o fato de um banco estar ilíquido em um 

determinado momento não indica que este não honrará seus compromissos, pois pode 

administrar seus pagamentos, como, por exemplo, retardar algumas transferências 

menos urgentes, de forma que recebendo algum crédito possa dar vazão a suas 

operações. 

  

No caso do sistema como um todo, este cálculo de liquidez é um pouco mais 

complicado pois é influenciado pela concentração de liquidez entre os bancos. Um 

gridlock (travamento) pode ocorrer mesmo que haja liquidez suficiente no sistema. Os 

bancos centrais devem gerenciar a liquidez intradia do sistema de forma a manter 

estável o fluxo dos pagamentos e assim a eficiência do sistema. No relatório BIS (1997), 

define-se os fatores estruturais que afetam a liquidez do sistema LBTR. São eles o 

número e o tamanho relativo dos participantes no sistema financeiro, além dos 

mercados de atuação e também a própria estrutura do sistema de pagamentos no que diz 

respeito a conexão com outros sistemas que atuam como "concorrentes" da liquidez dos 

bancos e a forma como este sistema é ligado às contas dos participantes nos bancos 

centrais. 

  

Ainda como estrutura dos sistemas LBTR, é importante destacar as estruturas 

dos fluxos de mensagens e as regras de enfileiramento. 

  

Uma vez que os bancos centrais devem procurar reduzir ao máximo a defasagem 

entre a informação do recebimento de fundos pelos bancos e a transferência 

propriamente dita, pois este é um importante foco de riscos no sistema, a forma como 

ocorre e o fluxo das mensagens torna-se muito importante. Os principais sistemas do 

mundo se apresentam em quatro diferentes formas. Há a forma "V", na qual o banco a 

ser debitado envia uma mensagem de pagamento ao banco central solicitando a 

transferência de fundos para outro banco. Caso haja saldo suficiente, o banco central 
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efetiva a transferência e manda uma mensagem informando o fato ao banco creditado. 

Uma outra forma é a "Y", na qual o banco a ser debitado manda uma mensagem a um 

processador central, que por sua vez envia apenas os dados necessários à liquidação ao 

banco central. Caso haja saldo suficiente, o banco central realiza a transferência de 

fundos e informa ao processador central, que então manda a mensagem inicial completa 

ao banco creditado informando sobre a transferência realizada. Uma terceira estrutura é 

a forma em "L", na qual o banco a ser debitado envia uma mensagem, apenas com os 

dados necessários, com a solicitação de transferência de fundos ao banco central e 

recebe deste a confirmação da transferência, caso haja saldo suficiente. Após isso, o 

banco debitado envia ao banco creditado a mensagem completa informando sobre a 

transferência realizada. Por fim há a estrutura em forma "T", na qual o banco a ser 

debitado envia simultaneamente uma mensagem ao banco central e ao banco a ser 

creditado. Após a confirmação da transferência dos fundos pelo banco central, caso haja 

saldo suficiente para isto, este envia uma mensagem ao banco creditado informando-o. 

Este desenho é pouco recomendado, pois o banco a ser creditado recebe a informação 

da transferência antes que a mesma seja efetivada. Como isso pode tomar como certo 

algo que ainda não foi efetivado, aumentando os riscos.  

  

Ainda sobre as estruturas dos sistemas LBTR, a forma como as ordens de 

transferências de fundos são mantidas em pendência, devido à falta de saldos suficientes 

nas contas dos bancos debitados, é uma importante ferramenta de controle de liquidez 

do sistema. 

  

Pode ocorrer o enfileiramento de ordens de transferência de fundos tanto nos 

sistemas internos dos bancos como também em um dispositivo central no banco central 

que controla e gerencia todas as ordens pendentes de todos os bancos participantes do 

LBTR. 

  

Em enfileiramentos centralizados tem sido utilizada a regra PEPS (primeiro a 

entrar, primeiro a sair) com códigos de prioridade. As ordens ou mensagens de 

pagamentos vêm com o código de prioridade anexada e são dispostas em fila conforme 

este código. Uma ordem com menor prioridade nunca é liquidada antes de uma com 

maior prioridade. Podem ocorrer as chamadas rotinas de otimização, na qual há uma 
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intervenção pela central do sistema de forma a minimizar o número de transferências 

enfileiradas, e os reordenamentos das prioridades, conforme o desenho do sistema. 

 

2.1.4.2. Sistemas LDL 

 

A principal razão da adoção de um sistema LDL é a redução da necessidade de 

se manter saldos intradia suficientes nas contas dos participantes no banco central. Isso 

reduz os custos de oportunidade e de gerenciamento referentes ao sistema LBTR. Por 

outro lado, no que diz respeito aos riscos envolvidos nestes sistemas, a sua eficácia nem 

sempre é obtida. 

  

Os chamados sistemas LDL protegidos são os sistemas de liquidação pelo valor 

líquido dotados de mecanismos de controle e gerenciamento de riscos claramente 

definidos. Normalmente seguem os princípios de Lamfalussy já citados neste estudo. Os 

relatórios BIS (1989) e BIS (1990) abordam este tipo de arranjo de liquidação. 

  

Os princípios III e IV são de grande importância quanto ao controle e 

gerenciamento dos riscos. Para isso é importante que os sistemas LDL sejam dotados de 

arcabouço legal que valide os acertos contratuais necessários ao seu bom funcionamento 

no que diz respeito aos controles de riscos. São várias as formas de se atender aos 

padrões Lamfalussy e, segundo BIS (1997), elas podem ser divididas em três diferentes 

modelos, apesar de que na prática funcione sempre uma mistura de tais modelos. 

  

O primeiro é o "inadimplentes pagam" (defaulters pay) no qual é o participante 

insolvente quem suporta as perdas. Neste caso deve ser determinado um teto, pelo 

próprio participante, para o valor de suas operações. Para isso ele deve depositar 

garantias (colaterais) suficientes que serão utilizadas no caso de não honrar seus 

compromissos. Como cada participante fornece garantias suficientes para suas 

operações, o sistema assegura que as liquidações irão ocorrer. 

  

O segundo é o "sobreviventes pagam" (survivors pay) no qual as perdas 

causadas por um determinado participante insolvente é distribuída entre os participantes 

remanescentes. Normalmente os participantes definem tetos bilaterais entre eles de 

forma que cada participante estabelece um máximo de posição credora em relação a 
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cada outro participante. Estes tetos bilaterais servem de base para o cálculo do teto 

multilateral. Se ocorrer a inadimplência de um determinado participante as perdas são 

distribuídas proporcionalmente aos outros participantes conforme o teto definido por 

cada um. Para o cumprimento do princípio IV de Lamfalussy, os participantes devem 

dar como garantia um valor tal que seja suficiente para cobrir as perdas do participante 

que tenha a maior posição líquida devedora do sistema. Em sistemas mais avançados já 

são exigidas garantias suficientes para fazer frente às perdas dos dois ou mais 

participantes que tenham as maiores posições líquidas devedoras (conhecido como 

modelos Lamfalussy Plus). A diferença entre estes dois modelos é que, no caso do 

segundo, os participantes adimplentes podem ter prejuízos, pois ocorrendo alguma 

perda, estes devem utilizar suas garantias para cobri-la, enquanto que no primeiro 

modelo isto não ocorre. 

  

O terceiro modelo é o ''terceiros pagam'' (third parties pay) no qual o banco 

central é o garantidor final da liquidação. É ele quem absorve as perdas no caso de 

inadimplência de algum participante. 

 

2.2. O Sistema de Pagamentos Brasileiro 

 

  Com o objetivo de fortalecer o mercado financeiro via redução do risco 

sistêmico, foi desenvolvida, pelo Banco Central do Brasil, uma ampla reestruturação do 

sistema de pagamentos nacional. O projeto de tal reestruturação teve início em meados 

dos anos 90, com estudos que visavam, dentro de um ambiente já bastante automatizado 

devido aos anos de inflação crônica, criar mecanismos de controle e supervisão nos 

processos de liquidação e pagamentos das operações de forma a reduzir a possibilidade 

de crises no sistema financeiro e, por conseqüência, na economia real. 

 

Este projeto, que gerou o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, em 

funcionamento desde 22 de abril de 2002, seguiu as recomendações do BIS em seus 

diversos estudos e relatórios, divulgados a partir de 1989. Entre as várias mudanças, 

podemos destacar: 
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• Monitoramento e acompanhamento em tempo real das contas Reservas 

Bancárias e de liquidação mantidas pelos participantes (bancos e câmaras de 

liquidação e de  pagamento) do SPB com impossibilidade de saldo a descoberto 

em qualquer momento do dia; 

   

• Criação do Sistema de Transferência de Reservas (STR), um sistema de 

transferência de fundos do tipo liquidação bruta em tempo real (LBTR), operado 

pelo Banco Central e fundamental para a redução de riscos em operações 

interbancárias nos mercados financeiros; 

 

• Criação do redesconto intradia sem custo, na forma de operações 

compromissadas, de maneira a fornecer liquidez às instituições financeiras 

titulares de conta Reservas Bancárias e assim permitir que as operações sejam 

liquidadas de forma tranqüila e segura; 

 

• Também para fornecer liquidez intradiária, permitiu-se que os bancos saquem 

seus saldos recolhidos em compulsório ao longo do dia, verificando o seu 

cumprimento apenas com base nos saldos de final de dia;  

 

• Exigência de que as principais entidades que operem em sistemas de liquidação 

do tipo liquidação diferida líquida (LDL) adotem adequados mecanismos de 

controle de riscos e operem como contraparte central, de forma a assegurar a 

liquidação das operações cursadas em seus ambientes. 

 

Para que fossem feitas tais mudanças, tão importantes para a implantação do novo 

sistema de pagamentos brasileiro, foi necessário estabelecer bases legal e regulamentar 

adequadas, bem como o papel que cabe ao Banco Central como supervisor do sistema 

de pagamentos. Essas questões serão discutidas na seção 2.2.1. Na seção 2.2.2, será 

discutido o ambiente de funcionamento do sistema de pagamentos antes de sua 

reestruturação e também o novo sistema de pagamentos brasileiro em sua arquitetura e 

seus atuais sistemas. 
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2.2.1. Fundamentos Legais e Papel do Banco Central 

 

Nesta seção discutem-se os aspectos legais e regulamentares do sistema de 

pagamentos brasileiro, principalmente no que diz respeito à Lei 10.214, a Resolução 

2.882 e as Circulares 3.057 e 3.100. Destaca-se, ainda, o papel que cabe ao Banco 

Central na regulamentação e supervisão do sistema de pagamentos. 

 

2.2.1.1. Fundamentos Legais 

 

Com a promulgação da Lei nº 10.214 em 27 de março de 2001, iniciou-se a 

reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro no que diz respeito à adequação de 

suas bases legais e regulamentares. Esta lei regula a atuação das câmaras de 

compensação e de liquidação no âmbito do sistema de pagamentos e define a 

compensação multilateral de obrigações em seus sistemas. Além disso, atribui 

competências ao Banco Central para definir quais sistemas são considerados 

sistemicamente importantes - aqueles em que o volume e a natureza dos negócios forem 

capazes de oferecer risco à solidez do sistema financeiro. Nestes sistemas, a Lei exige 

que as respectivas câmaras de compensação e liquidação atuem como contraparte 

central e que assegurem a certeza de liquidação das operações nelas cursadas. Para isso, 

as câmaras que operam estes sistemas de compensação e liquidez sistemicamente 

importantes devem adotar dispositivos de segurança adequados e regras de controle de 

riscos, de contingências, de compartilhamento de perdas entre os participantes e de 

execução de garantias aportadas pelos participantes, que, conforme a Lei, são 

impenhoráveis. Outro importante ponto, no que diz respeito à redução de riscos, 

contemplado pela Lei 10.214, é o que trata do caso em que o participante seja 

submetido a regimes de insolvência civil, concordata, falência ou liquidação 

extrajudicial. O fato de o participante ser submetido a tais regimes não afeta o 

adimplemento de suas obrigações assumidas no âmbito das câmaras de compensação e 

liquidação. As câmaras devem liquidar estas obrigações, conforme seus regulamentos. 

 

A Resolução nº 2.882, de 30 de agosto de 2001, define os princípios básicos de 

funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro como regras gerais a serem 

observadas que estão em conformidade com os diversos relatórios do BIS, e em especial 
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o BIS (2001). A resolução 2.882 define ainda o objetivo e a forma de atuação do Banco 

Central no que diz respeito ao sistema de pagamentos, principalmente no que 

compreende a supervisão. Além disso, explicita que o Banco Central só deverá operar 

sistemas de liquidação bruta em tempo real (LBTR). 

 

A Circular 3.057, de 31 de agosto de 2001, aprova o regulamento que disciplina 

o funcionamento dos sistemas de compensação e liquidação no âmbito do sistema de 

pagamentos brasileiro. Nela são definidos os tipos de sistemas de liquidação - LBTR, 

LDL e híbrido - e quais devem ser considerados sistemicamente importantes. Para os 

sistemas que operam no tipo LDL, considerados sistemicamente importantes pelo 

Banco Central, exige-se a liquidação do resultado compensado de suas operações 

diretamente no Banco Central e em prazos limites também definidos conforme o objeto 

negociado: até o final do dia, no caso de transferência de fundos, e por até um dia útil, 

no caso de operações à vista com títulos e valores mobiliários, exceto ações, que têm 

um prazo de até três dias úteis. Ainda segundo a Circular 3.057, as câmaras que operem 

em sistemas de compensação e liquidação sistemicamente importantes devem assumir a 

contraparte central das operações cursadas em seus ambientes e devem assegurar a 

liquidação das operações aceitas adotando, para isso, mecanismos e salvaguardas 

adequadas. Define também o capital mínimo exigido para que as entidades interessadas 

possam operar tais sistemas. 

 

Outra importante norma que disciplina o funcionamento do sistema de 

pagamentos brasileiro é a Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002, que institui e 

aprova o regulamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR), gerido pelo 

Banco Central, na forma de seu funcionamento, que será abordado mais adiante, na 

seção 2.2.2.3. 

 

2.2.1.2. Papel do Banco Central 

 

Uma das missões institucionais do Banco Central do Brasil é a de buscar a 

solidez do sistema financeiro. Um sistema de pagamentos estruturado de forma a 

assegurar a eficiência, integridade, segurança e confiabilidade é primordial para o 

cumprimento desta missão. O sistema de pagamentos tem um papel crucial na 

estabilidade financeira e, por outro lado, ele é um canal de transmissão no qual a 
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política monetária é implementada. Por isso, uma forma do Banco Central buscar tal 

estabilidade é por meio da supervisão sobre o sistema de pagamentos, através de sua 

arquitetura, seus sistemas, operações, e participantes e membros de compensação e de 

liquidação. 

 

A supervisão bancária e dos mercados financeiros não deve ser confundida com 

a supervisão aplicada aos sistemas de pagamentos. Apesar da grande importância 

daquela, esta busca promover um sistema de pagamentos eficiente e seguro a fim de 

buscar o seu suave funcionamento além da redução do risco sistêmico, e, por 

conseqüência, a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Esta supervisão é 

feita tanto na forma de monitoramento intradiário das contas Reservas Bancárias e de 

Liquidação dos seus participantes, de modo a gerir a necessidade e a distribuição ótima 

de liquidez no sistema, como na forma de regulação, o que inclui o desenho, as regras e 

os procedimentos necessários ao funcionamento do sistema de pagamentos. 

 

A Resolução nº 2.882, já discutida acima, em seu artigo 5º, define o papel de 

supervisor do Banco Central no sistema de pagamentos brasileiro. A Circular nº 3.057, 

em seu capítulo III, seção VI, dispõe que os sistemas de liquidação devem possuir um 

regulamento onde devem constar, de forma clara e objetiva, todos os aspectos relevantes 

relacionados ao seu funcionamento, e em seu capítulo IV, seção IV, artigo 25 e 

parágrafo, define os focos da supervisão do Banco Central em tais câmaras e 

prestadores de serviços de compensação e liquidação. 

 

O Banco Central, além do aspecto de regulamentação e supervisão, também atua 

de forma direta no sistema de pagamentos. Além de deter as contas Reservas Bancárias 

e de Liquidação e de ser o único depositário dos recursos do Tesouro Nacional, o Banco 

Central atua como provedor de serviços de transferência de fundos e de liquidação de 

obrigações, por meio do STR e do Selic. Ainda, age como fornecedor de numerário ao 

sistema financeiro, além de conceder crédito intradia aos participantes do sistema de 

pagamentos que sejam titulares de contas Reservas Bancárias, por meio de operações 

compromissadas com títulos públicos federais, sem nenhum custo. 
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2.2.2. O Sistema de Pagamentos Brasileiro - Características Gerais 

 

A reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro visou o fortalecimento do 

sistema financeiro, via redução do risco sistêmico. Na seção 2.2.2.1, descreve-se como 

funcionava o antigo sistema de pagamentos e os riscos a que o Banco Central, e, por 

conseqüência, toda a sociedade, estava exposto. Na seção 2.2.2.2, apresenta-se o atual 

sistema de pagamentos, que entrou em funcionamento em 22 de abril de 2002. Nas 

seções 2.2.2.3 e 2.2.2.4 é apresentado o Sistema de Transferência de Reservas, o 

chamado STR, e o sistema de Mensageria. O STR é o núcleo central do SPB, sendo este 

sistema o responsável pelas transferências dos saldos das contas Reservas Bancárias das 

instituições. As mudanças em relação ao antigo modelo e os seus principais sistemas de 

liquidação, com uma breve descrição do funcionamento de tais sistemas. 

 

2.2.2.1. O Antigo SPB e seus Problemas 

 

Em junho de 2001 o Banco Central do Brasil apresentava em seu balanço R$ 

12,3 bilhões correspondente a saldo devedor em contas Reservas Bancárias decorrentes 

de instituições submetidas a regimes de insolvência civil, concordata, falência ou 

liquidação judicial. Pode-se perguntar por que o Banco Central não rejeitou os 

lançamentos em sua conta, dado que a instituição financeira não possuía saldo suficiente 

em sua conta Reservas Bancárias e nem garantias para oferecer em empréstimo. O 

motivo é que, caso rejeitasse tais lançamentos, o Banco Central poderia estar 

transferindo o problema da falta de liquidez para todo o sistema. Essas transferências 

poderiam acarretar uma crise sistêmica com a quebra sucessiva de outras instituições, 

causando a instabilidade de todo o sistema financeiro e da economia real. Por outro 

lado, ao sempre aceitar saldos negativos na conta Reservas Bancárias, o Banco Central 

estaria assumindo os riscos privados do sistema de pagamentos e, dessa forma, 

fornecendo incentivo para que as instituições financeiras aumentassem suas posições e 

riscos, gerando um problema de risco moral. Este tipo de escolha era dado ao Banco 

Central no antigo modelo do sistema de pagamentos. 

     

As contas Reservas Bancárias ficavam, em média, entre as 7 e às 23 horas de 

cada dia, com R$ 6 bilhões de soma de saldos negativos. Isso ocorria porque a conta 
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Reservas Bancárias era movimentada, independente de saldo suficiente, pelos sistemas 

de compensação e de liquidação, que enviavam ordens de crédito e de débito ao longo 

do dia, além dos próprios sistemas comandados pelo Banco Central, como o meio 

circulante e redesconto. Normalmente o valor referente às operações com títulos 

públicos federais ocorridas no Selic, e que liquidavam na conta Reservas Bancárias às 

23 horas, eram suficientes para que as instituições financeiras acertassem seus saldos de 

forma a torná-los positivos. Ou seja, caso uma instituição financeira apresentasse saldo 

negativo em sua conta Reservas Bancárias ao longo do dia, cabia ao Banco Central ficar 

na expectativa de que tal saldo fosse revertido na liquidação das operações do Selic 

apenas ao final do dia. 

     

Outro grande problema no antigo sistema era que os sistemas de compensação e 

de liquidação não possuíam mecanismos de controle de riscos, com exceção da BM&F, 

que atuava exclusivamente no mercado de derivativos, e da CBLC, que atuava no 

mercado de ações. Estes dois sistemas liquidavam por meio do sistema Cetip, que 

apresentava para a liquidação no Banco Central um resultado multilateral de tais 

sistemas juntamente com o resultado de operações de títulos privados. Ou seja, era 

liquidado na conta Reservas Bancárias um resultado compensado de vários resultados 

líquidos, não havendo qualquer diferenciação entre os diferentes sistemas. 

 

2.2.2.2. O novo SPB 

 

A reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro compreende diversas 

medidas de forma a resolver os aspectos negativos do antigo modelo, principalmente o 

fato de o Banco Central ser refém do risco sistêmico, citado na seção anterior. Uma das 

principais medidas foi a implantação do monitoramento, em tempo real, da conta 

Reservas Bancárias, não permitindo mais que estas apresentem saldos negativos em 

nenhum momento do dia. Além disso, apenas o titular da conta pode ordenar débitos em 

sua conta, de forma a ter total controle de seu saldo. Essa mudança busca reduzir de 

maneira drástica os riscos dos participantes no sistema de pagamentos, mas, por outro 

lado, aumenta a necessidade de liquidez, necessária para a administração ao longo do 

dia da conta Reservas Bancárias neste novo ambiente. 

     



 24

Para suprir o crescimento de liquidez gerado por esta mudança foi criado pelo 

Banco Central o redesconto intradia, que é realizado pelas instituições financeiras 

titulares de conta Reservas Bancárias com títulos públicos federais, mediante operações 

compromissadas, sem nenhum custo. A instituição financeira vende o título para o 

Banco Central com compromisso de recomprá-lo até o final do dia, com preço de ida 

igual ao preço de volta. O Banco Central credita, no mesmo instante, a conta Reservas 

Bancárias da instituição financeira pelo valor correspondente, fornecendo a liquidez 

necessária para o funcionamento do novo sistema de pagamentos. 

     

Outra mudança importante para atender a maior demanda da liquidez durante o 

dia é a permissão de que os recursos referentes ao cumprimento dos compulsórios 

possam ser utilizados livremente durante o dia. A verificação de cumprimento será feita 

apenas com base nos saldos de final de dia. 

     

Com o novo modelo do sistema de pagamentos brasileiro exige-se que os 

sistemas de compensação e de liquidação que operem com grandes valores ou que 

operem sistemas considerados de natureza crítica pelo Banco Central sejam contraparte 

em seus sistemas, de forma a assegurar a liquidação das operações nela cursadas. Para 

isso exige-se que tenham mecanismos de proteção a riscos apropriados. Exige-se ainda 

que estes sistemas possuam contas de liquidação, mantidas no Banco Central, de forma 

que os resultados finais sejam apurados diretamente. Isso faz com que o Banco Central 

possa rejeitar operações de alguma instituição financeira que, por acaso, não tenha saldo 

suficiente em sua conta Reservas Bancárias, fazendo com que a câmara de compensação 

e de liquidação as honre, no lugar da instituição financeira. 

  

2.2.2.3. O Sistema de Transferência de Reservas  

 

A base do novo sistema de pagamentos brasileiro é o Sistema de Transferência 

de Reservas (STR). A figura 1 mostra os diversos sistemas que se comunicam no 

sistema de pagamentos brasileiro via STR. 

 

O STR é um sistema de transferência de fundos gerido e operado pelo Banco 

Central. É um sistema do tipo LBTR, ou seja, liquida as obrigações em tempo real, 

operação por operação. Por este sistema são realizadas as liquidações interbancárias 
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operadas nos mercados interbancários e as liquidações referentes aos sistemas de 

compensação e de liquidação, além da liquidação de operações do Banco Central e do 

Tesouro Nacional. 

 

Existem três tipos de contas neste sistema: as contas Reservas Bancárias, 

obrigatórias aos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas 

econômicas e bancos de investimento; as contas de liquidação, obrigatórias para as 

câmaras que operam sistemas de compensação e de liquidação consideradas 

sistemicamente importantes; e a conta do Tesouro Nacional. 

 

 
Figura 1 - O STR e suas interligações. Fonte: Banco Central do Brasil 

 

As ordens de transferências de fundos que ocorrem neste sistema são sempre 

submetidas pelo participante a ser debitado, o qual determina seu nível de preferência 

para fins de liquidação. Os níveis, em ordem decrescente, são "A", "B", "C" e "D", 

sendo que o nível "A" é exclusivo para a liquidação de resultados financeiros ocorridos 

nos sistemas de compensação e de liquidação que possuam conta de liquidação no 

Banco Central, e para ordens de transferência referentes a saques de numerário. O nível 

de preferência para a transferência de fundos só é utilizado quando a ordem de 

transferência é enfileirada. Uma ordem é enfileirada quando o valor solicitado para ser 

transferido for maior do que o recurso disponível na conta Reservas Bancárias do 
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participante, ou no caso de existirem outras transferências com nível de preferência 

superior enfileiradas. As ordens de transferências que são mantidas em fila de espera 

são ordenadas por nível de preferência, e, entre as com mesmo nível, por ordem de 

chegada, ou seja, seguem o princípio PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair). A 

qualquer momento um participante pode cancelar uma ordem que esteja em fila de 

espera, aguardando a liquidação. O participante a ser creditado só recebe a informação 

da ordem de transferência no momento em que ela é liquidada, ou seja, os participantes 

não têm acesso a informação alguma sobre pendências a crédito. 

     

As ordens de transferência relativas às operações do Selic não são enfileiradas, 

sendo imediatamente rejeitadas pelo STR no caso de inexistência de saldo suficiente 

para a liquidação. As ordens de transferência emitidas pelas câmaras de compensação e 

de liquidação também são rejeitadas imediatamente no caso de insuficiência de fundos 

em suas contas de liquidação. 

     

A fim de evitar o travamento do sistema devido ao represamento de liquidez nos 

sistemas de pendências, o Banco Central pode, quando julgar necessário, acionar uma 

rotina de otimização do processo de liquidação. 

     

O horário de funcionamento do STR é de 6h30 às 18h30, sendo permitido 

ordens de transferências de fundos a favor de clientes até às 17h30, em todos os dias 

considerados úteis no mercado bancário. 

   

Fazem parte, atualmente, do sistema de liquidação de pagamentos, ao lado do 

STR, a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que opera transferência de fundos, a 

Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe), que opera com 

cheques, DOCs e bloquetos de cobrança, e a Tecnologia Bancária (TecBan), que opera 

transferência de fundos, principalmente relativas a cartões de crédito e de débito.  Dos 

sistemas de liquidação de ativos, fazem parte o Selic, que opera com títulos públicos 

federais, a BM&F Câmbio, que opera com câmbio interbancário, a BM&F Derivativos, 

que opera com mercadorias, futuros, opções e swaps, a CBLC, que opera com ações e 

derivativos com ações, e a Cetip, que opera com títulos privados, títulos públicos 

estaduais e swaps. A tabela 2 mostra algumas características destes sistemas. 
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Os sistemas considerados sistemicamente importantes devem possuir 

apropriados controles de risco. 

 

2.2.2.4. Mensageria no SPB 

 

De forma a atender um dos princípios fundamentais do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, que é adotar um sistema do tipo LBTR, é necessário que todos os negócios 

realizados no Sistema Financeiro Nacional que envolvam transferências de reservas 

sejam processados em tempo real. A automatização dos processos foi conseguida graças 

à mudança no modus operandi destas transferências. Foi estabelecido que a 

comunicação se daria por meio de trocas de mensagens entre os participantes. 

 

Sistema Sistemicamente 

Importante? 

Tipo Liquidação 

CIP Sim Híbrido D 

Compe Não LDL D+1 

TecBan Não LDL D/D+1 

Selic Sim LBTR D 

BM&F Câmbio Sim LDL D+2 

BM&F Derivativos Sim LDL D+1 

CBLC Sim Híbrido D/D+1/D+2/D+3 

Cetip Sim LDL/LBTR D/D+1 

Tabela 2 - Algumas características das câmaras de liquidação e pagamento.  
Fonte: Banco Central do Brasil 
 

    

Toda transferência de fundos realizada no SPB é iniciada com uma mensagem. 

Isso quer dizer que para realizar uma transferência ou pagamento, uma instituição envia 

uma mensagem (específica, conforme o motivo da transferência) utilizando o sistema de 

mensageria do SPB e o STR, em tempo real, comanda o débito, caso haja saldo 

suficiente e caso não haja outra transferência à débito em fila de espera com nível de 

prioridade igual ou superior à mensagem enviada, na conta Reservas Bancárias da 

instituição e o respectivo crédito na conta Reservas Bancárias da instituição recebedora 
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do saldo. Na figura 2 abaixo é exemplificada uma transferência de fundos. Um cliente 

de um banco A solicita a transferência de sua conta corrente num valor de X para uma 

outra conta corrente de um banco B. O banco A envia uma mensagem, neste exemplo 

uma STR0007, utilizando o sistema de mensageria, solicitando a transferência de X de 

sua conta Reservas Bancárias para a conta Reservas Bancárias do banco B. O STR 

verifica se tal transferência pode ser realizada (se há saldo suficiente) e, caso afirmativo, 

realiza uma transferência entre as contas Reservas Bancárias do banco A para o banco B 

no valor de X. Após a realização da transferência dos fundos, e somente após isso, o 

STR envia uma mensagem ao banco B dizendo que sua conta Reservas Bancárias foi 

creditada em X. Toda  transferência é feita com a utilização de mensagem especificada 

no catálogo de mensagens5.  

 

 
Figura 2 - Exemplo de uma transferência de fundos no SPB 

 

As mensagens são específicas conforme a finalidade. O chamado Grupo Técnico 

de Mensagens, constituído por representantes do Banco Central do Brasil, da Federação 

Brasileira das Associações de Bancos - Febraban, da Associação Brasileira de Bancos - 

ABBC, Associação Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI, da Associação 

Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais - Asbace, da Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia - CBLC, da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

                                                
5 O catálogo de mensagens e quaisquer outras informações sobre a tecnologia do SPB podem ser obtidas 
no sítio do Banco Central do Brasil: www.bcb.gov.br 
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Títulos - Cetip, da Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, da Câmara Interbancária 

de Pagamentos - CIP e da Tecnologia Bancária S/A - TECBAN é o responsável pelo 

catálogo de mensagens .   



 30

 

3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA: TEORIA E EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA 

 

Neste capítulo comentar-se-á o trabalho de Heller e Lengwiler (2003) que 

servirá de base para o presente trabalho. Os autores desenvolvem, no trabalho em 

questão, um modelo de demanda de reservas que depende da distribuição conjunta do 

volume total de transações, da exigibilidade do compulsório e da taxa de juros. Aplicam 

tal modelo utilizando os dados de bancos atuantes no sistema de pagamentos suíço 

(Swiss Interbank Clearing system).  

 

Para que se possa aplicar tal modelo ao caso brasileiro é necessário que se faça 

uma série de alterações de forma a incluir características próprias do SPB. No atual 

trabalho levar-se-á em conta a possibilidade de utilização dos depósitos compulsórios 

como fonte de liquidez intradiária e a substituição quase perfeita entre títulos públicos 

federais e reserva bancária. 

 

Primeiramente deve-se salientar a importância, em termos de volume, dos 

valores depositados em espécie por conta dos depósitos compulsórios obrigatórios. Hoje 

existem três depósitos compulsórios em espécie, além do compulsório sobre recursos à 

vista: poupança (encaixe), adicional (sobre recursos à vista, recursos a prazo e depósitos 

de poupança) e operações de câmbio. Estes depósitos possuem remunerações e prazos 

característicos de cada compulsório. Em anexo encontram-se os atuais recolhimentos 

compulsórios e suas principais características como alíquotas, períodos de cumprimento 

e contas incidentes. Para se ter uma idéia da liquidez gerada por estes compulsórios e 

mais o saldo na conta Reservas Bancárias (no qual, pela média, se cumpre o 

compulsório sobre recursos à vista), a média diária desde o início do SPB em 22 de abril 

de 2002 até o final de julho de 2004 era de mais de R$ 41 bilhões (verificar), levando-se 

em conta apenas os compulsórios cumpridos em espécie. Todo este montante pode ser 

utilizado pelos bancos como fonte de liquidez intradiária. No novo sistema de 

pagamentos, verifica-se o cumprimento dos depósitos compulsórios apenas com 

referência ao saldo de final de dia, ficando o banco livre para utilizar tais recursos ao 

longo do dia.  Obviamente esta liquidez é distribuída de maneira desigual entre os 
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bancos e normalmente, como será visto mais adiante, bancos que realizam um volume 

maior de pagamentos possuem maiores valores recolhidos em depósitos compulsórios. 

 

Outra característica importante do sistema de pagamentos brasileiro é a 

transformação imediata de títulos públicos federais em reserva bancária. Esta 

transformação pode ocorrer por meio de uma operação de redesconto intradia ou de 

venda, seja compromissada ou definitiva, do título no mercado. A operação de 

redesconto intradia é realizada com o Banco Central e é, em síntese, uma venda com 

compromisso de recompra no mesmo dia, totalmente sem custo e realizada pelo preço 

unitário (PU) defensivo do título6. Tomando-se uma média diária do volume em títulos 

(em carteira própria e em depósito compulsório) desde o início do SPB até o fim de 

julho de 2004 encontra-se um montante de cerca de R$ 130 bilhões de liquidez 

intradiária disponível. Além da seção 3.1 que descreve de forma sucinta o modelo de 

Heller e Lengwiler, este capítulo também apresenta na seção 3.2 as mudanças que são 

necessárias ao modelo de forma a adaptá-lo ao sistema de pagamentos brasileiro. 

  

3.1. O Modelo de Heller e Lengwiler (2003) 

 

Em seu trabalho, Heller e Lengwiler (2003) desenvolvem um modelo em que 

calculam os custos incorridos pelo gerenciamento de liquidez em um sistema de 

pagamentos que opera em LBTR, com a impossibilidade de saques a descoberto. Dessa 

forma, os bancos gerenciam liquidez ao longo do dia de maneira a efetuar seus 

pagamentos em tempo real. Ou seja, um banco, em função de sua necessidade de efetuar 

um valor T de pagamentos, irá escolher um saldo L de liquidez. Define-se então a 

chamada razão de giro7, a qual é dada por 

 

L

T
t =                                    (1) 

 

Caso um banco não faça nenhum tipo de administração de seus saldos 

intradiários, a razão de giro não pode ser maior que 1, ou seja, t ≤ 1. Qualquer razão de 

                                                
6 No mercado este preço unitário é conhecido como PU da 550. Este preço é defensivo, ou seja, é mais 
baixo que o preço de mercado do título.   
7 Em inglês utiliza-se o termo turnover ratio. 
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giro maior que 1 requer algum tipo de gerenciamento de liquidez, o que acarreta custos. 

Um banco pode optar em não fazer qualquer controle intradiário de seus saldos, mas 

com esse comportamento ele incorrerá em um alto custo de oportunidade. Custo de 

oportunidade pode ser medido por: 

 

iLLic =),(              (2) 

 

onde i é a taxa de juros overnight e L é o saldo de fechamento da conta Reservas 

Bancárias ao final do dia. Obviamente que L é função do requerimento de reservas 

devido ao recolhimento compulsório e, desta forma, o banco buscará minimizar o 

excesso desta reserva8. 

 

Existe então um trade-off entre gerenciamento de liquidez muito desenvolvido (e 

por isso mais oneroso) e baixo custo de oportunidade por um lado e gerenciamento de 

liquidez pouco desenvolvido (e, por conseguinte, mais barato) e alto custo de 

oportunidade incorrido por outro. Dessa forma os bancos devem escolher uma razão de 

giro ótima de modo a fazer frente aos pagamentos intradiários com o menor custo de 

oportunidade possível. É importante salientar que a idéia não é explicar a atuação no 

dia-a-dia dos bancos e sim mostrar as escolhas que são feitas pelos bancos (como a 

tecnologia necessária dado a razão de giro individual) para atuar em um ambiente 

LBTR. 

 

Heller e Lengwiler (2003) desenvolvem uma função custo em que levam em 

consideração a razão de giro. Assumem uma função custo monotonicamente crescente e 

continuamente diferenciável com a seguinte forma: 

 

)1()( −= β

β
α

ttc                                                    (3) 

 

com β ≥ 1, α ≥ 0. Ainda c(1) = 0 devido a consideração de que caso não haja 

nenhum tipo de gerenciamento de liquidez, então T = L. 

 

                                                
8 É importante salientar que ao não cumprir o saldo mínimo exigido o banco incorre em custo superior à 
taxa de juros overnight, de forma que nunca será ótimo tal escolha. 
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Ainda no mesmo trabalho, os autores desenvolvem três modelos de demanda de 

reservas no caso de sistemas LBTR. Um primeiro caso, mais simples, considera um 

ambiente sem incertezas e sem requerimento de reservas (alíquota de compulsório zero). 

Em um segundo caso é introduzido incerteza sobre os fluxos de pagamentos e, 

finalmente, um terceiro modelo, mais completo, com incerteza e com requerimento de 

reservas para o cumprimento de compulsório. Os modelos são corroborados com dados 

de quarenta bancos participantes do sistema de pagamentos suíço (Swiss Interbank 

Clearing System - SIC). 

 

Os resultados encontrados em Heller e Lengwiler (2003) mostram que conforme 

os modelos ficam mais complexos e próximos à realidade, melhor explicam os dados 

reais da SIC. Mostram que o aumento do valor dos pagamentos de um banco leva a um 

aumento no gerenciamento da liquidez e, conseqüentemente, um aumento da razão de 

giro.     

 

3.2. Adaptações Necessárias ao SPB 

 

O sistema de pagamentos brasileiro possui algumas particularidades que devem 

ser levadas em conta ao se aplicar o modelo de Heller e Lengwiler. No Brasil, de forma 

a aumentar a liquidez intradiária evitando-se problemas de travamento, permitiu-se, 

como fonte adicional de liquidez, que os bancos utilizassem todos os seus compulsórios 

intradiariamente, verificando-se o respectivo cumprimento apenas ao final do dia. Desta 

forma, recursos que antes estavam bloqueados como, por exemplo, compulsório sobre 

encaixe de poupança, podem agora ser utilizados como fonte de liquidez intradiária. 

Isso injeta, em média, mais de R$ 80 bilhões intradiariamente, sem contar o valor 

disponível na conta Reservas Bancárias.  

 

Outra forma de obtenção de liquidez intradiária pelos bancos é a oferta de 

empréstimo ponte diário, o chamado redesconto intradia. Tal redesconto é realizado 

pelos bancos por meio de uma operação de venda ao Banco Central de título público 

federal registrado no Selic com compromisso de recompra no próprio dia, operação esta 
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feita sem nenhum custo aos bancos9. Esta operação gera, caso o banco possua o título 

negociado em carteira, um resultado financeiro em tempo real, de forma a suprir a 

possível carência de liquidez em sua conta Reservas Bancárias. 

 

Outra característica do sistema de pagamentos brasileiro é o fato de as operações 

com títulos públicos federais, que ocorrem no Selic, serem liquidadas no próprio dia. 

Segundo Barbosa (1990): "A conseqüência prática desta nova forma de liquidação 

financeira é de que os títulos públicos tornaram-se substitutos quase perfeitos para as 

reservas bancárias.". Ainda, "Logo, a demanda de reservas excedentes tornou-se 

independente da taxa de juros, pois nenhum banco deixaria de tomar a decisão de 

aplicar suas reservas em títulos públicos.". Isso mostra que o excedente de reservas em 

relação ao cumprimento do recolhimento compulsório no Brasil é praticamente zero.  

 

Pode-se então fazer uma primeira mudança de forma a adaptar o modelo de 

Heller e Lengwiler para o sistema de pagamentos brasileiro. Uma vez que se pode 

considerar a aplicação em títulos públicos federais dos bancos como substitutos quase  

perfeitos de reservas, que os bancos podem utilizar seus saldos em compulsório como 

fonte de liquidez intradiária e, ainda, que o excesso de reservas em relação ao 

compulsório é praticamente zero, o custo de oportunidade incorrido pelos bancos e a ser 

utilizado no modelo aplicado ao caso brasileiro é dado por: 

 

TPiiRiiiRTPRRiiic )()(),,,,,( ******** −+−+=           (4) 

 

onde i é a taxa de juros que os bancos ganhariam caso não necessitassem manter 

em carteira títulos públicos federais de forma a fornecer liquidez intradiária e realizar 

seus pagamentos em tempo real, i* é a remuneração dos compulsórios em espécie, i**  é a 

taxa de juros overnight (no caso a Selic), R é a exigibilidade do compulsório sobre 

recursos à vista, R* é a exigibilidade dos outros compulsórios em espécie e que são 

remunerados e TP é a aplicação em títulos públicos federais necessária para fornecer 

liquidez intradiária.  

                                                
9 Alguns trabalhos, como, por exemplo, Angelini (1998) e Bech e Garratt (2003), têm mostrado que este 
tipo de operação apresenta custo de oportunidade. Ao fazer um redesconto, a instituição, por estar com o 
ativo utilizado “preso” pela operação, fica incapacitada de utilizá-lo em outra operação no mercado. No 
Brasil, como as instituições, via de regra, apresentam grande volume de títulos públicos em suas carteiras, 
considera-se que este custo de oportunidade é zero.   
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Quanto ao custo de gerenciamento de liquidez, pode-se aplicar a função custo 

monotonicamente crescente e continuamente diferenciável, equação (3), dada no 

trabalho de Heller e Lengwiler, tomando o cuidado de redefinir a razão de giro dada por 

(1). No caso brasileiro, T continua sendo dado pelo total de pagamentos a serem 

realizados pelos bancos no dia, mas L é agora definido como: 

 

                                                  TPRRL ++= *                                                 (5) 

 

Ou seja, o saldo L de liquidez é dado, no caso do sistema de pagamentos 

brasileiro, pela soma das exigibilidades em depósitos compulsórios em espécie (R + R*) 

com o total de títulos públicos federais (TP) que os bancos mantêm em carteira para 

fornecer liquidez intradiária. 

 

3.2.1. Modelos Aplicados ao SPB 

 

Pode-se aplicar, com as devidas alterações, os três modelos de Heller e 

Lengwiler ao caso brasileiro. Neste trabalho, devido à importância, em termos de 

valores, dos depósitos compulsórios no Brasil (altas alíquotas), utilizar-se-á dois 

modelos, ambos considerando o total de compulsórios a serem cumpridos pelos bancos. 

Em um primeiro modelo, mais simples, todos os parâmetros serão considerados 

determinísticos, tornando-se facilmente aplicável. Em um segundo modelo, considerar-

se-á incerteza nas taxas de juros, no total de pagamentos a serem feitos pelos bancos e 

na exigibilidade dos compulsórios, o que o torna mais completo e próximo da realidade 

do sistema de pagamentos brasileiro. 

    

3.2.1.1. Modelo 1 - Caso sem incerteza e com compulsório  

 

Neste primeiro modelo, considera-se que o banco sabe exatamente qual será o 

valor de seus pagamentos e a taxa de juros overnight. Dessa forma, o banco otimizará 

seu comportamento minimizando os custos de oportunidade e de gerenciamento de 

liquidez. Primeiramente, deve-se caracterizar a razão de giro para o caso brasileiro, 

lembrando que a liquidez de uma determinada instituição é dada pelo saldo de sua  
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conta Reservas Bancárias, dos saldos recolhidos em cumprimento dos compulsórios e 

pelo total de sua carteira em títulos públicos federais, dada pela equação (5): 

 

TPRR

T

L

T
t

++
== *                                              (6) 

 

O custo de oportunidade é dado por (4) e a função custo de gerenciamento de 

liquidez é dado por (3). Logo, os bancos atuam da seguinte forma10: 
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        s.a.  L≥ R+R*   

 

Monta-se o Lagrangeano utilizando a equação (6). Logo, 

 

         ( ) 






 −++−+−−=
t

T
RRtTPiRi

t

iT
tL ***** 1),( λ

β
αλ β                  

(8) 

 

Deste problema pode-se encontrar que  
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onde 









+
=

β
γ

1

1 .  

 

Dado que todos os parâmetros são conhecidos, o problema tem fácil resolução. 

 

 

 

 

                                                
10 Neste trabalho considera-se que os compulsórios são cumpridos numa mesma conta de forma que o 
banco deve cumprir um total de R+R* e não R ou R* separadamente. 
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3.2.1.2. Modelo 2 - Caso com incerteza e com compulsório 

 

Neste modelo 2, adiciona-se incerteza de forma a torná-lo mais próximo à 

realidade. Considera-se que os parâmetros referentes às taxas de juros e remuneração 

dos compulsórios, bem como a exigibilidade e o total de pagamentos são estocásticos. É 

importante salientar que tal incerteza se coloca porque este é um problema a ser 

resolvido pelo banco no médio ou longo prazo, e não em seu dia-a-dia. Por exemplo, o 

banco não tem controle dos saldos depositados em suas contas correntes e em suas 

contas de poupança e por isso podem-se considerar as exigibilidades dos compulsórios 

sobre recursos à vista e poupança como estocásticas. E assim para todos os outros 

compulsórios. Seja ( )TRRiiif ,,,,, ****  a função de densidade conjunta das seis variáveis 

aleatórias. Devido ao compulsório, os bancos podem se encontrar em uma posição sub-

ótima de forma que a razão de giro escolhida pelos bancos é dada por: 

 









+
= *

*** ,min
RR

T
tt                                          (10) 

 

Ou seja, considera-se aqui que o custo incorrido por um banco no não 

cumprimento do compulsório é alto suficiente de forma que nunca é vantajoso ficar com 

um saldo inferior ao mínimo exigido ao cumprimento. Assim, caso a liquidez ótima seja 

inferior ao compulsório exigido, o banco escolherá cumprir o compulsório. 

  

O problema de otimização que os bancos resolvem é então dado por: 

 

( )( ) ( )
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RRt
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                                                                                                                                       (11) 

  

Onde Ψ1 = (i - i *), Ψ2 = (i - i** ) e  f(.) = f(i, i*, i** , R, R*, T). 

 

A condição de primeira ordem de (11) é dada por  
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Simplificando, tem-se: 
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A equação (13) fornece implicitamente a razão de giro ótima para o problema de 

otimização do modelo com compulsório e incerteza aplicado ao sistema de pagamentos 

brasileiro.  

 

Devido à complexidade da equação (13), e de forma a torná-la manuseável para 

realizar o teste econométrico e ainda computacionalmente possível, optou-se por, ao 

invés de utilizar três diferentes taxas de juros, uma para o custo de oportunidade de se 

manter saldo na conta Reservas Bancárias para se cumprir o compulsório em recursos à 

vista, uma referente ao custo de oportunidade de se manter saldo depositado em contas 

específicas para o cumprimento dos respectivos compulsórios remunerados e uma 

referente ao custo de se manter uma carteira de títulos públicos federais de forma a 

cursar os pagamentos em tempo real em um sistema LBTR, utilizar apenas uma taxa de 

juros que fosse a função das três, dados os montantes dos compulsórios e dos títulos 

públicos federais. Com isso tem-se 

 

                                                 ),,,,,( **** RRTPiiigi =′                                               (14) 

 

Dessa forma, e utilizando o conceito de liquidez dado pela equação (5), pode-se 

refazer o problema da seguinte forma: 
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Fazendo *RRR +=′ , a condição de primeira ordem é dada por 
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Com um pouco de álgebra chega-se a: 
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K(t) é o valor esperado do produto entre a taxa de juros e o valor dos 

pagamentos, no caso em que RL ′>  e onde  
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Com o aumento de t, pode-se ver que a área de integração em (17) diminui, de 

forma que tem-se uma contração e logo uma solução única existe. Substituindo (18) 

neste resultado, tem-se: 

 

                                   
{ } { } ( ) ( ) γ

α 




 −+= tSTiTEiE
t

,cov*                       (20) 

 

Este resultado é o mesmo de Heller e Lengwiler mas com a diferença que o 

compulsório não é dado simplesmente pelo saldo da conta Reservas Bancárias do banco 

e que o excesso de reservas é dado em títulos públicos federais. 

   

3.3. Evidência Empírica dos Modelos aplicados ao SPB 

 

Nessa seção testam-se os modelos desenvolvidos nas seções anteriores com os 

dados dos bancos atuantes no sistema de pagamentos brasileiro, de forma a verificar se 

a função custo de gerenciamento de liquidez (3) descrita em Heller e Lengwiler com as 

devidas alterações é aplicável ao SPB. 

 

3.3.1. Variáveis Utilizadas e Metodologia 

 

Para a montagem da base de dados utilizou-se os dados referentes aos 140 

bancos que atualmente possuem conta Reservas Bancárias no SPB desde 22 de abril de 

2002 (data de início do novo SPB) até 30 de julho de 2004, totalizando 577 dias úteis. 

Nos cálculos optou-se por utilizar médias mensais, totalizando 28 meses para cada 

banco. 

 

Dado as equações (9) e (17),  pode-se aplicá-las ao sistema de pagamentos 

brasileiro utilizando os dados referentes ao período a partir de 22 de abril de 2001, data 

do início de funcionamento do STR. 

Serão verificados os modelos da mesma forma que em Heller e Lengwiler, 

utilizando uma regressão simples por MQO cross-section dos valores médios históricos, 

que serão considerados como valores esperados. Para isso, devido à concentração de 

liquidez nas grandes instituições, far-se-á uma divisão dos bancos em três grupos, 
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conforme seus tamanhos em termos de recolhimentos compulsórios. Na regressão serão 

utilizados os dados referentes aos bancos médios e pequenos. Isso porque, devido a essa  

concentração de liquidez nos grandes bancos, as razões de giro ficam quase sempre 

abaixo de 1, o que do ponto de vista de otimização de comportamento para fins de 

pagamentos em tempo real em sistemas do tipo LBTR seria improvável11. A tabela 3 

mostra a classificação utilizada neste trabalho. 

Caso o modelo não seja rejeitado pelos dados, considerar-se-á que a função de 

gerenciamento de liquidez, equação (3), é a mesma para todos os bancos. Com os 

parâmetros α e β definidos, pode-se calcular quanto de liquidez os bancos grandes 

teriam caso o requerimento de compulsório fosse zero. 

 

Valor do total de 
compulsórios em 

espécie 

total de bancos média do total de 
títulos (em R$ 

milhões) 

média do total de 
débitos em RB (em R$ 

milhões) 

maior que R$ 10 
milhões 

41 4.475,6 3.613,8 

entre R$ 100 mil e R$ 
10 milhões 

49 279,1 612,2 

menor que R$ 100 mil 
50 96,5 281,2 

 
Tabela 3 - classificação dos bancos por total  de  compulsórios (média  mensal,  por  banco,  desde  abril  de  2002 até 
                 julho de 2004).  

Será preciso ainda que se adote a função de densidade conjunta ( )TRif ,, ′′  como 

sendo log-normal, conforme feito em Heller e Lengwiler. A série de integrais referentes 

à equação (19), a qual fornece o valor de ( )tS , pode ser resolvida utilizando métodos 

numéricos12. Calculou-se um ( )tS  para cada banco, dado que os valores variavam 

pouco e que o gasto computacional é muito alto.  

Para realizar o estudo econométrico, é necessária uma base de dados contendo os 

parâmetros referentes à taxa de juros, à taxa de remuneração dos compulsórios em 

espécie, ao custo de oportunidade de se manter uma carteira com títulos públicos 

                                                
11 Como mostrado em Queiroz (2004), os bancos  grandes, devido ao elevado volume de compulsórios, 
otimizam seus comportamentos de forma a adotar a melhor estratégia no cumprimento, por meio da 
média quinzenal dos saldos de fechamento da conta Reservas Bancáriasl, do compulsório sobre recursos à 
vista. 
12 Para o cálculo de S(t) utilizou-se o software Matlab versão 6.5 
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federais para realizar pagamentos intradia, ao total de compulsórios em espécie 

remunerados e não remunerados e, finalmente, ao volume total de pagamentos 

realizados pelos bancos no SPB. 

 

A figura 2 mostra a evolução do total de pagamentos no período citado. 

 

                    Figura 2 - Média mensal do total dos pagamentos no SPB (em R$ bilhões). 
           

 

3.3.2. Evidência Empírica 

 

 Dados os modelos gerados pelas equações (9) e (17), realizou-se uma regressão 

do tipo MQO cross-over de forma a verificar se o modelo de custo de gerenciamento de 

liquidez utilizado em Heller e Lengwiler (2003) é aplicável ao SPB. 

 

 A equação (9) fornece a razão de giro ótima para o problema de otimização do 

modelo com compulsório e sem incerteza. A regressão é feita sobre a seguinte equação: 
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A equação (17) fornece a razão de giro ótima para o problema de otimização do 

modelo com compulsório e incerteza aplicado ao sistema de pagamentos brasileiro. Mas 

devido à sua complexidade e de forma a torná-lo manuseável para a realizar o teste 

econométrico, conforme descrito na seção 3.2.1.2, a regressão deste modelo é dada por: 

 

                             { }( ) { } { } ( ) ( )( ) errotSTiTEiEtE +−++= ,covlnln 10 δδ                     (22) 

onde α
β

δ ln
1

1
0 +

−=  e 
β

δ
+

=
1

1
1 . 

A tabela 4 fornece os dados da regressão para os modelos 1 e 2. 

 

Modelo 1 Modelo 2 Coeficientes 

Valor Erro Padrão Prob. Valor Erro Padrão Prob. 

δ0 -8,13819 (0,24191) 0,0000 -8,36577 (0,243188) 0,0000 

δ1 0,461949 (0,013138) 0,0000 0,475672 (0,013245) 0,0000 

  Tabela 4 - Resultado da regressão referente aos modelos 1 e 2 aplicados ao SPB.   

 No trabalho de Heller e Lengwiler é encontrado um R2 para os modelos em 

torno de 49 a 50%. No presente trabalho tal valor foi encontrado menor. Para o modelo 

1 encontrou-se:  

                                           
315436,0

315691,0
2

2

=
=

ajustadoR

R
  

 Enquanto que para o modelo 2 os valores encontrados foram: 

                                            
324646,0

324898,0
2

2

=
=

ajustadoR

R
 

 É importante salientar que mesmo sendo a diferença entre os valores pequena, o 

modelo 2 mostrou explicar melhor, dado que este modelo é mais próximo à realidade 

que o modelo 1. 

 Os coeficientes encontrados também estão dentro do esperado, pois se pode 

encontrar α e β conforme a restrição imposta pela equação (3). Utilizando o modelo 2 
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podem-se calcular os valores dos parâmetros α e β, os quais são consistentes com as 

restrições impostas sobre a função custo de gerenciamento de liquidez: 

164741,1

1048,4 7

=
=

β
α x
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4. GENERALIZAÇÃO DO MODELO DE HELLER E LENGWILER 

(2003) 

Na função custo de gerenciamento de reservas definida em Heller e Lengwiler 

(2003) há uma restrição implícita muito forte. Dessa forma, deve-se tentar relaxar tal 

restrição de forma que o modelo não seja comprometido.  

Divide-se este capítulo em quatro seções. Na seção 4.1 mostra-se qual é a 

restrição implícita gerada pela função custo de gerenciamento de reservas definido em 

Heller e Lengwiler (2003); na seção 4.2 sugere-se uma função custo de gerenciamento 

de liquidez diferente de forma a dar um grau de liberdade à restrição imposta no modelo 

original; na seção 4.3 refaz-se a parte empírica feita no capítulo 3 de forma a verificar se 

tal restrição compromete os resultados alcançados no modelo original; e na seção 4.4 

aplicam-se os resultados encontrados ao SPB de forma a verificar os atuais excessos de 

liquidez do sistema.  

4.1 Crítica ao Modelo 

 Pode-se mostrar que o modelo de Heller e Lengwiler apresenta uma restrição 

implícita de que a soma da elasticidade da demanda de reservas em relação à taxa de 

juros com a elasticidade da demanda de reservas em relação ao total de pagamentos é 

um. Esta restrição pode ser evitada caso se faça uma modificação na função custo de 

gerenciamento, o que será visto na próxima seção.   

Para mostrar esta restrição, pode-se utilizar o modelo mais simples de Heller e 

Lengwiler, sem incertezas e sem compulsório. Utilizando a definição de razão de giro, 

dado na equação (1) pode-se minimizar a soma dos custos de oportunidade e de 

gerenciamento de liquidez: 

                                                 ( )








−+ 1min β

β
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 O valor ótimo de t para este problema é dado por  
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 Voltando à definição da razão de giro tem-se que 
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 Da equação (25), pode-se ver que a soma do módulo da elasticidade da demanda 

de reservas em relação à taxa de juros (|εL,i|) com a elasticidade da demanda de reservas 

em relação ao total de pagamentos (|εL,T|) é igual a um. 

                                               1
11

1
,, =

+
+

+
=+

β
β

β
εε TLiL                                      (26) 

 Essa restrição que está implícita no problema pode ser relaxada caso se 

modifique a função custo de gerenciamento de reservas de forma que essa soma das 

elasticidades apresente pelo menos um grau de liberdade. Na próxima subseção será 

sugerida uma nova função custo de gerenciamento de forma a resolver tal problema. 

4.2 Sugestão de Nova Função Custo de Gerenciamento de Liquidez 

 Além da razão de giro, é esperado que os bancos tenham em sua função custo de 

gerenciamento de reservas um termo relacionado ao total de pagamentos T. Um banco 

com alto volume de pagamentos possui custo de gerenciar suas reservas diferente de um 

banco com baixo volume de pagamentos intradiários, independente da razão de giro. 

Dessa forma pode-se definir uma função custo de gerenciamento levando-se em conta 

T: 

                                                   ( ) δβ

β
α

TtTtc 1),( −=                                                  (27) 

 Da mesma forma que a função definida em (3), deve-se ter 1≥β , 0≥α e 

c(1)=0. Nessa nova função custo de gerenciamento tem-se ainda que δ deve ser tal que 

a função custo seja sempre positiva. Minimizando a soma dos custos de oportunidade e 

de gerenciamento de liquidez, como feito na seção anterior, tem-se que  
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Minimizando este problema encontra-se a razão de giro ótima: 
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 Pode-se verificar que com essa nova função de gerenciamento de reservas há  

grau de liberdade na soma da elasticidade da demanda de reservas em relação ao total 

de pagamentos com a elasticidade da demanda de reservas em relação à taxa de juros. 

Para mostrar essa soma, deve-se encontrar a demanda de reservas nessa nova 

modelagem. Com um pouco de álgebra pode-se encontrar a nova demanda de reservas: 
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 Pode-se então, utilizando a equação (30), encontrar: 
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 Na próxima seção, utilizando essa nova função custo de gerenciamento de 

liquidez, far-se-á novo estudo empírico de forma a verificar se os novos resultados 

diferem dos obtidos anteriormente e, nesse caso, quais são as implicações de se utilizar 

a função custo de gerenciamento proposto em Heller e Lengwiler (2003). 

 

4.3 Nova Evidência Empírica 

 

 O modelo 1 desenvolvido na seção 3.2.1.1 pode ser alterado de forma a utilizar a 

nova função custo de gerenciamento de liquidez. Dessa forma, utilizando a equação (6), 

pode-se refazer o problema de minimização (7): 
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Resolvendo o problema encontra-se: 
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 Onde, 
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 Para a verificação empírica desse modelo 1, a regressão será feita sobre a 

seguinte equação: 
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 Para o modelo 2, que é o caso com incerteza e com compulsório, o problema 

pode ser descrito da seguinte forma13: 
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 Onde, 
*´ RRR += . 

 Com um pouco de álgebra chega-se a: 

 

                                                
13 Considerou-se, de maneira a simplificar o problema, que T na função custo de gerenciamento de 
reservas é não estocástico. 
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 Onde K(t) é o valor esperado do produto entre a taxa de juros e o valor dos 

pagamentos, dado em (18). 

 Logo, a razão de giro ótima para este modelo será dada por: 

                                      
{ } { } ( ) γ

δ

α 














 −+= −T
tSTiTEiE

t
)(,cov*                                (37) 

 

Para a verificação empírica desse modelo 2, a regressão será feita sobre a 

seguinte equação: 

 

                     { }( ) { } { } ( ) ( )( ) { }( )TEtSTiTEiEtE ln,covlnln 210 ∆+−+∆+∆=               (38) 

 

 Onde, α
β

ln
1

1
0 +

−=∆ , 
β+

=∆
1

1
1  e 

β
δ
+

−=∆
12 . 

 Utilizando a classificação dada pela tabela 3 podem-se encontrar os dados da 

regressão 1, equação (34), e da regressão 2, equação (38). A tabela 5 apresenta esses 

valores. 

 

Modelo 1 Modelo 2 Coeficientes 

Valor Erro Padrão Prob. Valor Erro Padrão Prob. 

∆0 -8,29358 (0,241123) 0,0000 -8,42338 (0,243031) 0,0000 

∆1 -0,22239 (0,103822) 0,0323 0,227123 (0,066066) 0,0006 

∆2 0,471143 (0,013107) 0,0000 0,251274 (0,065441) 0,0001 

  Tabela 5 - Resultado da regressão referente aos modelos 1 e 2 aplicados ao SPB com a nova função custo definida.   
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 Nesta nova modelagem foram encontrados valores para R2 melhores que a 

modelagem feita no capítulo 3. Novamente este valor para o modelo 2 foi superior ao 

modelo 1. Os valores encontrados para o modelo 1 foram: 

 

326282,0

326784,0
2

2

=

=

ajustadoR

R
 

 

 Enquanto que para o modelo 2 os valores encontrados foram: 

 

328092,0

328593,0
2

2

=

=

ajustadoR

R
 

 

 Ao encontrar os valores dos parâmetros para o modelo 1, verifica-se que o valor 

de α (muito próximo à zero) e de β (negativo)  são incompatíveis com as restrições 

impostas à função custo de gerenciamento de liquidez definida em (27). Para o modelo 

2 foram encontrados os seguintes valores: 

 

10633,1

402901,3

1028,1 16

−=
=
=

δ
β
α x

 

 

Pode-se verificar que o valor de δ encontrado para o modelo 2 é compatível com 

a restrição esperada, qual seja a de que a função custo de gerenciamento de liquidez seja 

crescente em T.14  

Ao comparar esta regressão com a nova função custo de gerenciamento de 

liquidez definida em (27) com a anterior utilizando a função custo de gerenciamento de 

liquidez como em Heller e Lengwiler, pode-se ver que o valor de β se altera de modo 

inconteste, passando de 1,165 para 3,403. Ao se utilizar a função custo de liquidez sem 

o termo referente ao total de pagamentos, β pode estar sendo viesado para baixo.     
                                                
14 Para isso a derivada da função custo de gerenciamento de liquidez em relação à T deve ser positiva: 

( )
0

, >
∂

∂
T

RTc
. Para que tal afirmação seja verdade deve-se ter .0<

+ δβ
δ

 Para o modelo 2 este valor 

é de -0,4817. 
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4.4 Aplicação dos Resultados ao SPB 

 Utilizando-se os valores encontrados para os parâmetros da função de 

gerenciamento de liquidez, verifica-se qual o atual nível de liquidez necessário aos 

bancos para atuar no sistema de pagamentos brasileiro. 

 Dados os valores de α, β e δ, podem-se encontrar alguns resultados interessantes 

sobre o valor exigido como colchão mínimo de liquidez que os bancos devem possuir 

para fazer frente aos pagamentos intradiários em tempo real em um ambiente do tipo 

LBTR.  

 Utilizando a classificação dos bancos dada na tabela 3 (em termos de total em 

recolhimentos compulsórios), verifica-se, na tabela 6, mantendo os atuais níveis de 

compulsório, que para os bancos grandes, a liquidez necessária para realizar os 

pagamentos no âmbito do SPB é de apenas 9,15% da liquidez atual. Este percentual é de 

54,5% e de 81,8% para os bancos médios e pequenos, respectivamente. Este cálculo é 

feito utilizando os parâmetros encontrados no modelo 2 aplicados a este modelo com  

( )tS  igual à zero. O que se está fazendo é considerar alíquotas de compulsório iguais à 

zero. Desta forma pode-se verificar qual seria o nível ótimo de liquidez que os bancos 

teriam caso não fosse necessário manter de forma compulsória um determinado 

montante.    

 

 Bancos Grandes Bancos Médios Bancos Pequenos 

L atual 7.317,2 563,5 99,7 

R atual 2.174,6 1,2 0,0 

TPF atual 5.142,6 562,3 99,7 

L ótimo 669,4 307,2 81,6 
     Tabela 6 - Liquidez total, total de compulsórios recolhidos e total da carteira de títulos públicos própria atuais  
                       e liquidez ótima (valores médios, em 2004, por banco em R$ milhões). 

 

Ainda na tabela 6 pode-se ver que para os bancos grandes a liquidez ótima está 

abaixo do nível atual dos compulsórios o que mostra que estes bancos estão atualmente 

em uma posição sub-ótima. Isso ocorre devido às altas alíquotas de compulsório que 
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estão em vigor15 e ao ainda pequeno volume de pagamentos girado no mercado 

brasileiro (T baixo). Os bancos médios e pequenos necessitam de uma liquidez acima do 

nível de compulsório atual, ou seja, precisam manter uma carteira de títulos de forma a 

gerar liquidez intradia e realizar seus pagamentos em tempo real.  

 

 Bancos Grandes Bancos Médios Bancos Pequenos 

TPF atual 5.142,6 562,3 99,7 

TPF em excesso 5.142,6 256,3 18,8 
     Tabela 7 - Total de títulos públicos federais em carteira própria dos bancos e valor considerado excesso em  
                       relação ao valor ótimo para realizar pagamentos no SPB (valores médios, em 2004, por banco 
                       em R$ milhões). 

 

Visto que os bancos grandes estão numa posição sub-ótima, ou seja, apenas o 

saldo recolhido devido aos depósitos compulsórios já seria suficiente para realizar seus 

pagamentos no ambiente do tipo LBTR do SPB, todo o título mantido em carteira pode 

ser considerado excesso. No caso dos bancos médios e pequenos, estes possuem carteira 

de títulos superior ao ótimo, o que mostra que os bancos mantêm títulos públicos 

federais não apenas para gerar liquidez intradia como também como forma de aplicação. 

Este excesso de títulos é de 45,6% para os bancos médios e de 18,2% para os bancos 

pequenos, o que pode ser verificado na tabela 7. 

Com estes resultados pode-se ver que devido às altas alíquotas de compulsório, 

os bancos denominados grandes (em termos de recolhimento de compulsórios) operam 

acima do nível de liquidez considerado ótimo para atuar em um sistema do tipo LBTR, 

que é o caso do SPB. Mas pode-se ver também que mesmo tendo um excesso de 

liquidez recolhido em compulsórios, estes bancos ainda possuem uma carteira de títulos 

muito alta. Fica evidenciado então que os bancos possuem carteiras de títulos não 

apenas como forma de obtenção de liquidez intradiária para realizar seus pagamentos 

em tempo real, mas também como forma de investimento. Esta conclusão também pode 

ser vista nos dois outros grupos de bancos. Tanto nos bancos médios como nos 

pequenos há excesso de liquidez em títulos.  Atualmente há um excesso de liquidez no 

sistema, contando apenas títulos públicos federais, de mais de R$ 5,4 bilhões, sendo que 

mais de 94% deste excesso de liquidez está concentrada nos grandes bancos.  

                                                
15 Em anexo podem-se ver as atuais alíquotas dos recolhimentos compulsórios. 



 53

 Outro ponto importante diz respeito à redução das alíquotas dos 

compulsórios. Em termos apenas de fluidez em sistema de pagamentos, pode-se ver 

pelos valores encontrados que há espaço para a redução das atuais alíquotas. Esta 

possível redução traria um impacto maior nos bancos médios e pequenos, pois estes 

atuam com um colchão de liquidez menor mas, por outro lado, possuem baixo volume 

de compulsório recolhido.   
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5. CONCLUSÕES  

Dentre as várias modificações implementadas pelo novo Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, em funcionamento desde 22 de abril de 2002, destaca-se a criação do 

Sistema de Transferência de Reservas (STR). O STR é um sistema de transferência de 

fundos com liquidação bruta e em tempo real, conhecido como sistema do tipo LBTR. 

A partir desta data ficaram impossibilitados saques a descoberto na conta Reservas 

Bancárias ao longo do dia, mecanismo muito utilizado pelos bancos quando atuavam no 

antigo sistema, e importante fonte de riscos ao Banco Central do Brasil e, por 

conseguinte, ao país. 

Com essas medidas houve um aumento da necessidade de liquidez intradiária 

pois se antes os bancos administravam seus saldos apenas para minimizar os custos de 

oportunidade gerados pelo excesso de reservas no cumprimento do compulsório, no 

novo modelo surgiu um outro motivo: a necessidade de liquidar seus pagamentos em 

tempo real em um ambiente do tipo LBTR. 

Se antes os bancos minimizavam apenas o custo de oportunidade, neste tipo de 

sistema um novo custo aparece, que é o de gerenciar a liquidez intradiariamente. Este 

custo é gerado pela tecnologia, mão-de-obra, informação, etc., necessária para, no caso 

de necessidade, disponibilizar liquidez de forma a cumprir suas obrigações em tempo 

real.  

Utilizando Heller e Lengwiler (2003), este trabalho desenvolve dois modelos de 

demanda de reservas para ambiente LBTR, utilizando funções custo de gerenciamento e 

custo de oportunidade característicos ao SPB, o qual depende da distribuição conjunta 

do total de pagamentos intradiários, da exigibilidade dos compulsórios e da taxa de 

juros.  

Em um primeiro caso, considera-se que os bancos têm total controle das 

variáveis do modelo. Dessa forma, ao otimizar seu comportamento, o banco utiliza 

valores conhecidos das variáveis do modelo. 

Em um segundo caso, mais complexo e próximo à realidade, considera-se que os 

bancos otimizam seus comportamentos em um ambiente de incertezas sobre as taxas de 

juros, os compulsórios e os volumes de seus pagamentos.   
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Verificou-se ainda que o modelo de Heller e Lengwiler possui uma restrição 

implícita de que a soma da elasticidade da demanda de reservas em relação à taxa de 

juros com a elasticidade da demanda de reservas em relação ao total de pagamentos é 

um, não possuindo nenhum grau de liberdade. De forma a relaxar tal restrição foi 

sugerida uma nova função custo de gerenciamento de liquidez. A modelagem foi então 

refeita e apresentou melhores resultados. Mostrou ainda que o valor do expoente da 

razão de giro pode estar sendo viesado para baixo quando se utiliza a função custo de 

gerencimento de liquidez sem o valor referente ao total de pagamentos. Fica como 

sugestão a um trabalho futuro a verificação se ao utilizar-se esta nova função custo nos 

dados de Heller e Lengwiler, se o valor de β não seria maior.   

Com os resultados fornecidos pelos modelos aplicados ao SPB, utilizando a 

nova função custo de gerenciamento de liquidez, pode-se verificar que os bancos 

denominados grandes, em termos de compulsório, apresentam grande excesso de 

liquidez, sendo inclusive o saldo recolhido em compulsório suficiente para que realizem 

suas operações intradiárias em tempo real.  

Os bancos médios e pequenos necessitam de liquidez acima do valor recolhido 

em compulsório, mas observa-se que atualmente possuem uma carteira de títulos acima 

da ótima em termos de necessidade de liquidez para pagamentos em ambiente LBTR. 

Pode-se concluir que atualmente as instituições possuem uma liquidez superior à 

necessária para o bom funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro. Isto é 

motivado pelas altas alíquotas dos compulsórios e pela escolha dos bancos em ter 

carteiras com títulos públicos federais, não só para fornecer liquidez, mas também como 

forma de investimento. Além disso pode-se dizer que o volume transacionado no 

mercado brasileiro é ainda muito pequeno. 

Uma possível redução dos níveis de compulsório traria vantagens maiores para 

as instituições grandes, pois estas atuam de forma sub-ótima em termos de liquidez para 

o SPB. Isso em nada afetaria os bancos pequenos e médios pois estes possuem reduzido 

valor recolhido em compulsórios além de títulos públicos federais suficientes para 

realizar seus pagamentos em tempo real no STR.    
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ANEXO  
 
Quadro resumo dos atuais recolhimentos compulsórios no Brasil: 
 

Tipo Base Normativa Cálculo da Exigibilidade Alíquota Forma de Recolhimento 
 
 
 
 
 
 

Recursos à vista 

 
 
 
 
 

Circ. 3199/2003 
Circ. 3169/2002 
Circ.3177/2003 
Circ. 3199/2003 

 

 
Calcular a média aritmética dos valores inscritos nas 
seguintes rubricas contábeis: 
4.1.1.00.00-0 Depósitos à vista; 
4.1.4.10.00-6 Depósitos de Aviso Prévio. 
4.5.1.00.00-6 Recursos em Trânsito de Terceiros; 
4.9.1.00.00-2 Cobrança e Arrecadação de Tributos  e 

Assemelhados; 
4.9.9.05.00-1 Cheques Administrativos; 
4.9.9.12.10-4 Contratos de Assunção de Obrigações - 

Vinculados a Operações Realizadas no País. 
4.9.9.27.00-3 Obrigações por Prestação de Serviço de 

Pagamento. 
4.9.9.60.00-8 Recursos de Garantias Realizadas. 
Deduzir R$ 44 milhões, aplicar a alíquota 
correspondente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

45% 

 
 
 
 
 
 
Recolhimento em espécie. 
Dispensa para exigibilidade inferior a  
R$ 10.000,00 

 
 
 
Operações de câmbio 

 
 
 

Circ. 3089/2002 
Circ. 3094/2002 

 
Somar valores inscritos nas seguintes rubricas contábeis: 
I - 1.8.2.26.30-2 - Adiant. Moeda Nacional - Rec.-

Op.Câmbio Imp.Liq Futura 
II - 4.9.2.36.80-4 Adiant. Contr.Câmbio-Exp.-Letras a 

Entregar - Vencidos 
III - 4.9.2.36.90-7 Adiant. contr.Câmbio-Exp-Letras 

Entregues-Vencidos 
Aplicar alíquota correspondente. 
 

 
 
 

30% 

 
 
 
Recolhimento em espécie 
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Tipo Base Normativa Cálculo da Exigibilidade Alíquota Forma de Recolhimento 
 
 
 
 
Recursos a prazo 

 
 
 

Circ. 3091/2002 
Circ. 3127/2002 
Circ. 3094/2002 

 
Calcular a média aritmética dos valores inscritos nas 
seguintes rubricas contábeis: 
4.1.5.10.00-9 Depósitos a Prazo; 
4.3.1.00.00-8 Recursos de Aceites Cambiais; 
4.3.4.50.00-2 Cédulas Pignoratícias de Debêntures; 
4.2.1.10.80-0 Títulos de Emissão Própria 
4.9.9.12.20-7 Contratos de Assunção de Obrigações - 

Vinculadas a Operações com o Exterior 
Deduzir R$ 30 milhões, aplicar a alíquota 
correspondente. 
 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
Vinculação de Títulos Federais no Selic 
Dispensa para exigibilidade inferior a R$ 
10.000,00 

 
 
 
Poupança - Encaixe 

Res. 1980/1993 
Res. 2971/2002 
Res. 3005/2002 
Circ. 3093/2002 
Circ. 3128/2002 
Circ. 3130/2002 
Circ. 3094/2002 

 
Calcular a média aritmética dos valores inscritos 
diariamente nas seguintes rubricas contábeis: 
4.1.2.00.00-3 Depósitos de Poupança; 
6.2.1.00.00-3 APE-Recursos de Associados Poupadores. 
Aplicar a alíquota correspondente. 

 
 
 

20% 

 
 
Recolhimento em espécie, remunerado pela TR 
 

 
Exigibilidade Adicional 
Sobre Recursos à Vista, 
Recursos a Prazo e 
Depósitos de Poupança 

 
 

Res. 3023/2002 
Circ. 3144/2002 
Circ. 3157/2002 

 
Somar as seguintes parcelas: 
8% sobre a base de cálculo do recolhimento 

compulsório sobre recursos à vista 
10% sobre a base de cálculo do encaixe obrigatório 

sobre depósitos de poupança 
8% sobre a base de cálculo do recolhimento 

compulsório sobre recursos de depósitos a prazo. 
Deduzir R$ 100 milhões. 
 

 
 

8% 
10% 
8% 

 

 
 
Recolhimento em espécie, remunerado pela 
taxa Selic. 

 
 
 


