Informe Dívida
Brasil anuncia resgate antecipado dos Bradies

Fevereiro de 2006

O Tesouro Nacional irá exercer a opção de resgate antecipado dos Bradies

O Tesouro Nacional anunciou hoje, dia 23 de fevereiro de 2006, a intenção de exercer seu
1

direito de resgate antecipado (call), ao par, dos bônus Bradies em mercado . Com essa
medida, em 15 de abril de 2006, o Tesouro Nacional terá eliminado todos os títulos associados
2

à reestruturação da dívida externa ocorrida em 1994 (plano Brady) .
Os recursos para esta operação sairão integralmente das reservas internacionais brasileiras. O
bom desempenho econômico, associado à elevada liquidez internacional, resultou na elevação
das reservas internacionais brasileiras de US$ 16 bilhões em 2003 para valores próximos a
US$ 56 bilhões, em janeiro de 2006.
Nesse contexto, o Tesouro Nacional aproveitará a oportunidade para antecipar, por meio do
exercício das opções de resgate antecipado (call), o pagamento do saldo remanescente de
US$ 6,64 bilhões do estoque de Bradies (posição de 31 de janeiro de 2006), conforme pode
ser visualizado abaixo.
TÍTULO
Par
Discount
FLIRB
DCB
NMB
TOTAL

US$ Bilhões
1,42
1,29
0,33
2,87
0,73
6,64

Além de proporcionar uma economia referente à despesa de juros, o pagamento antecipado
dos Bradies tem por objetivo suavizar o perfil de vencimentos de curto prazo da dívida externa,
bem como reduzir ainda mais a exposição cambial bruta da Dívida Pública Federal. O gráfico
abaixo demonstra a redução da exposição de curto prazo.

1

A opção de compra do EI não será exercida, tendo em vista que seu vencimento também se dará em 15 de abril de
2006, juntamente com o pagamento dos títulos resgatados antecipadamente.
2
A exceção será o BIB, considerado um pré-Brady, que não possui cláusula de recompra, cujo estoque é de US$ 247
milhões, representando menos de 0,4% do estoque total da Dívida Pública Mobiliária Federal externa – DPMFe.

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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Dívida Pública Federal externa – DPFe* (US$ milhões)
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Fonte: Tesouro Nacional
* Inclui principal e juros da Dívida Pública Mobiliária Federal externa e da Dívida
Contratual externa
** De Março a Dezembro de 2006

A operação liberará garantias (Treasuries do Tesouro Americano) dos títulos Par e Discount, no
valor aproximado de US$ 1,5 bilhão, reduzindo a necessidade de utilização das reservas
internacionais.
Esta operação se insere no processo de melhora do perfil da dívida externa, do qual também
fez parte a troca dos C-Bonds executada em 2005. Os títulos da dívida reestruturada
tipicamente têm menor liquidez e sua retirada de mercado deverá ter impacto positivo na curva
soberana brasileira, com possíveis reflexos também nas emissões das empresas brasileiras no
exterior.
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