
Colchão contra a volatilidade é confortável 
Carlos Kawall 
 
Secretário do Tesouro diz que reservas de recursos são suficientes para suportar mau humor 
de investidor por 5 meses 
 
Para enfrentar as incertezas que pairam sobre os mercados globais, o Tesouro Nacional conta 
com uma blindagem reforçada. Embora avalie que não há um cenário "sombrio" pela frente, o 
secretário Carlos Kawall afirma que é preciso estar atento ao momento de volatilidade. Em 
entrevista à Folha, Kawall afirmou que as reservas de recursos do Tesouro Nacional - o 
conhecido "colchão de liquidez"- são suficientes para suportar o mau humor do investidor por 
um período de quatro, cinco meses. Ele aposta ainda nas LFTs (títulos públicos pós-fixados) 
como uma outra carta na manga para atravessar turbulências. "Temos agora o que chamo de 
segundo colchão, que é a LFT." A idéia é emitir ao menos R$ 90 bilhões em LFTs neste ano. 
(SHEILA D'AMORIM E JULIANNA SOFIA) 
 
Kawall avalia como bem-sucedidas as intervenções do Tesouro nas últimas semanas para 
"estancar o sangramento" no mercado de títulos corrigidos por índice de preços, que deu 
prejuízo a muitos investidores. "O mercado perdeu", diz, mas destaca que isso não 
compromete a estratégia de alongamento da dívida. Admite, no entanto, que deu um passo 
atrás nessa área e brinca ao dizer não saber se "sou eu que estou dando azar". Kawall ainda 
afirma que o governo trabalha com uma "margem de segurança" no cumprimento do superávit 
primário, o que deve fazer o ajuste fiscal ficar acima da meta de 4,25% do PIB neste ano. 
Segundo ele, mirar nessa meta considerando os gastos que podem ser abatidos no PPI 
(Projeto Piloto de Investimentos, negociado com o FMI para excluir parte dos investimentos 
em infra-estrutura do cálculo do superávit) seria "uma gestão fiscal de nível de risco mais 
elevado".  
 
FOLHA - Qual a avaliação do sr. sobre o que aconteceu no mercado nas últimas semanas?  
 
CARLOS KAWALL - Tivemos um estresse muito forte no mercado de NTN-B [títulos atrelado ao 
IPCA], que teve um volume de compras forte no início do ano. Mas, a partir do momento em 
que se instalou essa incerteza, houve diminuição de liquidez. O mercado de títulos públicos 
entrou em situação de perda de referência de preços. A ação do Tesouro não foi resgatar o 
investidor estrangeiro, pois ele não responde pela maior parte do estoque de NTN-Bs, e seria 
uma discriminação sem cabimento. Fizemos leilões de compra e venda. Num primeiro 
momento, com todo aquele estresse, era natural que houvesse mais compra. Mas houve 
venda, também.  
 
FOLHA - Qual era o objetivo dessa atuação?  
 
KAWALL - Dar referência de preço, aliviar um pouco do risco excessivo que o mercado estava 
carregando, e aí gerar uma sensação de alívio. Além disso, tinha o efeito de sinalizar uma 
atuação do Tesouro. Quem tem o papel na mão fica menos induzido a vender porque acha que 
o processo não vai desandar ainda mais. Hoje, esses papéis [atrelados ao IPCA] são os 
instrumentos mais nobres de alongamento da dívida. Se perdêssemos esse instrumento, 
teríamos dificuldade depois para recuperar. Numa situação de extremo estresse, a gente atua 
topicamente para evitar que isso gere um espiral de tal monta que depois não tenha mais 
mercado.  
 
FOLHA - Muitos analistas afirmaram que quem aplicou sabia o risco da operação, então o 
Tesouro não deveria intervir.  
 
KAWALL - O governo nunca deve intervir, o mercado naturalmente volta. Mas em que tempo e 
a que custo? Agora, quem perdeu perdeu. Naquele momento, você induziu um estancamento 
do sangramento. Mas, nos papéis que compramos, ganhamos. O mercado perdeu.  
 
FOLHA - A crise colocou em risco o alongamento da dívida?  



KAWALL - A estratégia de alongamento não casa com o mercado em alta volatilidade. Temos 
que nos adequar ao ritmo que o mercado possibilita. Não sei se sou eu que estou dando azar... 
porque o Tesouro já tinha feito muito antes de eu entrar, já tinha avançado muito no processo 
de alongamento da dívida, nas metas do ano.  
 
FOLHA - As próximas semanas serão mais tranqüilas?  
 
KAWALL - É difícil precisar. Temos de tentar nos prevenir. Há percepção de que não houve 
inflexão no cenário da economia global que sugira estarmos indo para período de menor 
crescimento, de reversão abrupta de fluxo de capitais, de queda de preço de commodities. 
Hoje, para o Brasil, o cenário pior é o que tivesse claramente uma desaceleração global forte e 
uma convicção de que a trajetória dos juros fosse na outra direção. Aí teríamos um outro 
quadro em relação ao balanço de pagamentos, às exportações. Como não parece que mudou 
completamente a expectativa de inflação nos EUA, não parece que tenhamos de nos preparar 
para um momento sombrio.  
 
FOLHA - Depois dos avanços do Brasil, esperava-se que o país sofresse menos entre os 
emergentes, mas ficamos como o patinho feio.  
 
KAWALL - Não foi pelos fundamentos, mas por termos mercado mais líquido, maior.  
 
FOLHA - Como está o "colchão de liquidez"?  
 
KAWALL - Dentro daquele espaço de quatro a cinco meses. É dinâmico. Cai, melhora... E 
temos agora o que chamo de segundo colchão, que é a LFT. É um papel que, nessa 
circunstância de volatilidade, como não tem risco, funciona como um instrumento (garantido). 
Difícil deve ter sido em 2002, quando você teve um problema no mercado de LFT. Hoje, para 
cumprir nosso plano de financiamento, vamos voltar a emitir LFT. Mas o colchão está 
confortável. Sem dúvida.  
 
FOLHA - O superávit primário tem sido questionado não só pela alta dos gastos mas pelo tipo 
de despesa: reajuste de funcionários públicos, do mínimo, de aposentados.  
 
KAWALL - Até abril, cumprimos a meta quadrimestral e continuamos com o compromisso de 
cumprir a meta [do ano]. A despeito de tudo isso, a meta tem que ser cumprida. Essas 
decisões não ocorreram "ad hoc" em relação à meta.  
 
FOLHA - O governo mira na meta de 4,25% do PIB sem incluir os gastos com PPI ou pretende 
abater esses investimentos e cair para 4,1%?  
 
KAWALL - Isso [inclusão do PPI] suscitou uma polêmica excessiva. A meta quadrimestral é em 
valor nominal. Você tenta atingir a meta, mas, dada a incerteza sobre algumas variáveis, é 
preciso trabalhar com alguma margem de gordura. A meta do final do ano tem duas 
dificuldades adicionais. A meta quadrimestral é só do governo central mais as estatais federais 
e em valores nominais. A do final do ano é o setor público consolidado - entram os governos e 
as estatais regionais- e há o comparativo com o PIB, que você só conhece depois. 
 
A prudência é ter margem de segurança maior. Tudo isso mostra que mirar em 4,1% do PIB, 
deduzindo o PPI, não faria sentido. Ninguém disso isso. Nosso compromisso é 4,25%. Dadas 
as variáveis que temos, se mirarmos em 4,25% supondo que temos essa margem [do PPI], 
seria uma gestão fiscal de nível de risco mais elevado. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 jun. 2006, Ilustrada, p. B5. 


