Carta de apresentação do Banco Mundial

O Banco Mundial muito se orgulha do lançamento desta obra em conjunto com a Secretaria do
Tesouro Nacional. Trata-se de mais um exemplo da ampla cooperação entre o Banco Mundial e o governo
brasileiro e, neste caso, em especial, com a Secretaria do Tesouro Nacional.
Dívida pública, sua gestão e desenvolvimento do mercado de títulos governamentais são temas de
destaque na agenda de trabalho do Banco Mundial, principalmente desde o final da década de 1990.
Com a crise da Ásia e as turbulências que afetaram países emergentes, tornou-se ainda mais clara a
relevância de uma boa gestão da dívida pública para apoiar a execução de políticas públicas eficientes e
resguardar a qualidade do crédito de um país. Do mesmo modo, houve crescente atenção à importância do
desenvolvimento de mercados de títulos públicos domésticos como forma de reduzir a vulnerabilidade da
economia a choques, criar referência para emissões do setor privado e aumentar a estabilidade do sistema
financeiro. Esses fatores são ingredientes essenciais ao crescimento sustentável de um país, ao estímulo
do setor produtivo e ao combate à pobreza.
Diante da relevância desses temas, o Banco Mundial vem exercendo liderança na formulação de princípios conceituais sólidos, no incentivo à produção científica e, fundamentalmente, na provisão de assistência
técnica para facilitar o processo de reformas nas áreas de gestão da dívida pública e desenvolvimento do
mercado. Nesse sentido, o Banco está sempre atento à disseminação de boas práticas e experiências internacionais, como é o caso deste livro, que permitam ampliar o conhecimento global nesses temas e auxiliar
os diversos países que estão à procura de maior profissionalização na gestão de suas dívidas.
A parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional é um exemplo exitoso do papel que o Banco
Mundial pode exercer para facilitar maior capacitação e sofisticação no gerenciamento da dívida pública.
O Banco acompanhou de perto o processo de profissionalização da gestão da dívida pública brasileira,
inclusive por intermédio de um empréstimo de assistência técnica, em especial nas áreas de gestão de risco,
governança, otimização do fluxo de procedimentos entre os departamentos responsáveis pela gestão da
dívida e, mais recentemente, no desenvolvimento de um sistema tecnológico de informação integrado de
administração da dívida. As lições descritas neste livro, além de serem importantes no contexto brasileiro,
servem como estímulo ao Banco em sua atuação em outros países que passam por desafios semelhantes
aos experimentados pelo Brasil.
Conforme o leitor perceberá neste livro, os frutos do trabalho da Secretaria do Tesouro Nacional vêm
sendo relevantes para o reconhecimento e o fortalecimento da posição do Brasil no contexto internacional. O
Banco Mundial continuará seu compromisso de apoio ao processo em curso de aperfeiçoamento da gestão
pública no Brasil, inclusive de entes subnacionais, e de desenvolvimento de seu mercado de capitais, tão
importantes para o crescimento do país.
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