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TESOURO REALIZA TROCA DE TÍTULOS DOS FUNDOS EXTRAMERCADO
Em fevereiro, o Tesouro Nacional realizou trocas de títulos públicos para adequação das carteiras dos
1

Fundos Extramercado , conforme determina a Resolução nº 4.034 do Conselho Monetário Nacional
(CMN), de 30 de novembro de 2011. De acordo com a nova regulamentação, os Fundos Extramercado
deverão utilizar como referência para seus investimentos um dos subíndices do Índice de Mercado
Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), que representam carteiras teóricas de
títulos públicos federais, com exceção de

qualquer índice que tenha em sua composição títulos

atrelados à taxa de juros de um dia (Selic).

Foram realizadas várias operações de troca entre os dias 7 e 28, com resgate de R$ 61,2 bilhões em
títulos atrelados à taxa Selic (LFT), sendo os índices escolhidos pelos Fundos Extramercado o IMA-B,
composto por títulos indexados ao IPCA, o IRF-M, composto por títulos prefixados de curto, médio e longo
prazos e o IRF-M1, composto por títulos prefixados, com prazo inferior a um ano. O montante e o
percentual dos títulos emitidos em contrapartida estão apresentados no gráfico a seguir:

Gráfico 1: Títulos Emitidos nas Trocas com os Fundos Extramercado
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Os fundos extramercado concentram as disponibilidades oriundas de receitas próprias das estatais não financeiras integrantes da
Administração Federal Indireta, tais como Eletrobras, Correios e Chesf (exceto as disponibilidades da Petrobrás), bem como dos
recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): http://www.tesourodireto.gov.br/
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O impacto destas operações sobre a composição da Dívida Pública Federal (DPF) equivale a uma
redução de cerca de 3,3 pontos percentuais na participação de títulos indexados à Selic (considerando o
estoque de Janeiro/12), ou 11% do estoque das LFT em mercado. Cabe destacar, no entanto, que a
participação dos títulos flutuantes no estoque da DPF ao final de 2012 dependerá também das emissões e
resgates ocorridos ao longo do ano.

Essa medida, além de direcionar os investimentos dos fundos extramercado para aplicações com maior
rentabilidade, vai ao encontro da estratégia do Tesouro Nacional, expressa em seu Plano Anual de
Financiamento (PAF), de melhorar a composição da DPF pela redução na participação de títulos a taxas
flutuantes, que trazem maior volatilidade para a dívida. A nova regulamentação também está alinhada com
a política do governo de desindexação da economia, processo esse que proporciona maior eficiência à
política monetária.
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