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MENSAGEM DO ADMINISTRADOR DO FGP

É com muita satisfação que apresento o primeiro Relatório de Administração

do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP, administrado e gerido pelo

Banco do Brasil S.A. Este relatório refere-se ao período de 27.01.2006 (data de início do

FGP) a 31.08.2006 (data do final do Exercício Social).

Como Agente Financeiro do Governo Federal e executante de políticas

públicas, o BB sempre esteve na vanguarda das grandes mudanças ocorridas no País. Com

as Parcerias Público-Privadas não poderia ser diferente. Para tanto, o Banco apresenta-se

plenamente capacitado para administrar o FGP, cuidando para que sua implementação e

seus objetivos sejam plenamente efetivados.

Internamente, o BB segregou uma equipe de profissionais altamente

qualificados para cuidar do dia-a-dia do Fundo. Essa equipe, vinculada diretamente ao

Comitê de Administração da Diretoria de Governo, conta com apoio das mais diversas áreas

do Banco para cumprir seu papel estratégico, com destaque para a Diretoria de Crédito

(apoio nas análises dos estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeira), Diretoria

de Finanças (realização dos cálculos e projeções financeiras) e Diretoria Jurídica (análise

dos editais e contratos).

Além disso, contratamos a BB Administração de Ativos Distribuidora de

Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM para gerir os ativos do FGP. A BB-DTVM é,

desde sua criação, sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros.

Contamos ainda com o apoio da Diretoria de Mercado de Capitais para realização dos

serviços de processamento das carteiras, liquidação e custódia dos ativos que compõem a

carteira do FGP.

Neste exercício o BB participou ativamente, como convidado da força-tarefa

implementada pelo Governo Federal, dos trabalhos referentes ao Projeto da BR 116/324

Bahia, tendo apresentado como resultado final o Laudo de Viabilidade de Garantias para o

referido projeto, aprovado pelo Conselho Consultivo e Assembléia de Cotistas do Fundo e

encaminhado ao Ministério da Fazenda para deliberação final.

Depositamos total confiança no sucesso da implementação da modalidade de

investimento de Parcerias Público-Privadas no Brasil, principalmente no tocante ao Fundo

Garantidor. Reafirmamos nosso compromisso de realizar nosso trabalho dentro dos mais

rigorosos padrões de transparência, ética e respeito aos normativos e orientações da

Assembléia de Cotistas.

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Administrador do FGP
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1 Parcerias Público-Privadas

Implementado com sucesso em vários países, o investimento na modalidade

de Parcerias Público-Privadas – PPP têm se mostrado uma solução criativa para suprir a

escassez de recursos dos Governos na provisão de serviços públicos.

Na esteira desse sucesso, o Brasil, após amplo debate legislativo, buscou

adaptar as melhores práticas mundiais às suas necessidades e particularidades. Desta

forma, em dezembro de 2004 foi aprovada e sancionada a Lei n.º 11.079/2004 que instituiu

as normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da

administração pública.

Nesta Lei, foram criadas duas novas modalidades de concessão, a

patrocinada e a administrativa. Na concessão patrocinada a remuneração do parceiro

privado, oriunda do pagamento de tarifa pelos usuários, é complementada com o

pagamento de uma contraprestação pecuniária pelo parceiro público. Na concessão

administrativa, a remuneração do privado é totalmente arcada pelo parceiro público, uma

vez que não existe a possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários do serviço.

1.2 Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas

Dentre as principais inovações da Lei de PPP brasileira, está a instituição de

um Fundo para garantir as obrigações pecuniárias do parceiro público, proporcionando

segurança adicional aos parceiros privados nos projetos de PPP, não obstante a crescente

credibilidade demonstrada pelo Governo Federal nos últimos anos, principalmente em

função do cumprimento das metas e compromissos fiscais.
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Na Figura 1 pode-se observar a dinâmica de funcionamento da prestação de

garantias pelo fundo.

Figura 1 – Esquema de funcionamento da prestação de  garantias

1.2.1 Marco Regulatório

O artigo 16 da Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, autorizou a

criação do FGP:

“Art. 16. Ficam a União, suas autarquias e fundações públicas autorizadas a participar, no limite

global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em Fundo Garantidor de Parcerias

Público-Privadas - FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações

pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais em virtude das parcerias de que trata

esta Lei.”

O Decreto n.º 5.411, de 06 de abril de 2005, da Presidência da República,

autorizou a integralização de cotas no FGP, mediante a transferência de ações

representativas de participações acionárias da União, minoritárias e excesso à manutenção

do seu controle em sociedades de economia mista, conforme segue.
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Tabela 1 - Ações depositadas em Fundos

FUNDOS EMPRESA/ESPÉCIE DE AÇÃO CLASSE QUANTIDADE (UNID)
DE AÇÕES

CTEEP ON 9.556.150.967
FAD

ELETROPAULO ON 3.335.596.142
BB ON 30.000.000

CVRD ON
PN

14.178
15.226.023

EMBRAER
ON
PN

1.850.494
499.416

PETROBRÁS ON 970.584
USIMINAS PNB 365.813

FND

TRACTEBEL
ON
PNB

12.425.061.863
40.920

Tabela 2 - Demais Ações

EMPRESA/ESPÉCIE DE AÇÃO CLASSE QUANTIDADE (UNID) DE AÇÕES

ELETROBRÁS ON
PNB

20.000.000.000
17.595.501.100

COELBA ON 14.004.288

CELPE ON
PNA

38.267.848
122.911.656

COMGÁS ON 7.231.564

COELCE ON
PNA

166.896.894
832.625.407

GERDAU PNB
ON

182.547.363
9.578

RHODIA - STER PN
PN

163.288
336.285

Em 03.06.2005, a Resolução 3.289 do Conselho Monetário Nacional - CMN,

ratificou que a Administração do FGP deveria ser exercida por instituição financeira

controlada direta ou indiretamente pela União e definiu que tal instituição deveria ser

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para o exercício de administração

de carteira de valores mobiliários.

A escolha do Banco do Brasil para criar, administrar, gerir e representar

judicial e extrajudicialmente o FGP foi autorizada pelo Comitê Gestor das Parcerias Público-
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Privadas – CGP em sua Resolução n.º 01, de 05 de agosto de 2005. O CGP definiu também

que o FGP não poderá prestar garantia a operações de PPP a serem financiadas pelo seu

administrador, salvo se a instituição participar de forma minoritária e não exercer a função

de estruturador ou coordenador do financiamento.

Nesta mesma Resolução, o CGP resolveu, em conformidade com o art. 5º do

Decreto n.º 5.411/2005, que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN deveria submeter à

sua aprovação minuta de Regulamento do FGP. Autorizou, ainda, o Ministério da Fazenda a

assinar termo de adesão ao referido Regulamento, transferindo ao FGP as participações

acionárias autorizadas, de forma integral ou parcial.

Desta forma, em 14.12.2005, o Ministério da Fazenda, por meio da Portaria

n.º 413, autorizou a transferência para o FGP-BB das seguintes participações acionárias:

Tabela 3 - Anexo I da Portaria MF n.º 413/2005

EMPRESAS TIPO QUANTIDADE AÇÕES VALOR ESTIMADO
(R$ 1,00)

BB ON 20.000.000 838.809.153,71
CVRD PNA 15.226.023 1.278.004.736,24
ELETROBRÁS ON 20.000.000.000 785.727.463,13

T O TA L 2.902.541.353,09
O valor das ações foi estimado tomando-se como base a média ponderada do valor de mercado apurado entre os dias 14 e
18 de novembro de 2005.

No bojo da regulamentação legal do FGP, a Comissão de Valores Mobiliários

resolveu, em 28.12.2005, baixar a Instrução CVM n.º 426 que dispõe sobre a administração

de carteira de valores mobiliários do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas.

Ressalvadas as disposições constantes desta instrução, aplicam-se à administração de

carteira de valores mobiliários do FGP as regras gerais insertas na instrução CVM n.º 306,

de 05.05.1999.

Em 27.01.2006, foi realizada a primeira Assembléia de Cotistas do FGP, onde

foram aprovados o Regulamento e Estatuto do Fundo. Nesta mesma reunião, foram

entregues ao Administrador do FGP as autorizações para transferência das participações

acionárias, conforme definido na Portaria MF n.º 413/2005.

1.2.2 Principais Características

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas apresenta como principais

características:

• natureza privada;

• patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas;
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• direitos e obrigações próprios;

• patrimônio constituído pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio

da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração.

A integralização de cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida

pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia

mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou

outros direitos com valor patrimonial, cabendo a seu administrador deliberar sobre a gestão

e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e

liquidez.

1.2.3 Garantias

As garantias serão prestadas proporcionalmente ao valor da participação de

cada cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo valor presente líquido, somado ao

das garantias anteriormente prestadas e demais obrigações, supere o ativo total do FGP. As

garantias serão prestadas na forma aprovada pela assembléia dos cotistas, nas seguintes

modalidades:

• fiança, sem benefício de ordem para o fiador;

• penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem

transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia;

• hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP;

• alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente

fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia;

• outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a

titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia;

• garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em

decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP.

O FGP poderá, ainda, prestar contragarantia a seguradoras, instituições

financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações

pecuniárias dos cotistas em contratos de Parcerias Público-Privadas. A quitação pelo

parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará na exoneração

proporcional da garantia.

As garantias deverão ser outorgadas na modalidade mais adequada e
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compatível com o grau de liquidez dos ativos que compõem a correspondente Classe/Série,

como pode ser visto mais adiante.

O FGP poderá garantir, total ou parcialmente, de acordo com a solicitação

dos Cotistas, as obrigações pecuniárias do parceiro público em contratos de Parcerias

Público-Privadas.

1.2.3.1 Laudo de Viabilidade de Garantias

Anteriormente à outorga da garantia, o Administrador deverá acompanhar o

desenvolvimento do projeto analisando os estudos técnicos e de viabilidade econômico-

financeira, com ênfase nas obrigações e riscos pecuniários do parceiro público, visando a

elaboração de laudo sobre a viabilidade das garantias, tendo em consideração a situação

patrimonial do FGP.

Conforme definido no Regulamento do FGP, o laudo de viabilidade das

garantias deverá conter, pelo menos, os seguintes itens:

• valor total esperado, ao longo do tempo, das obrigações pecuniárias do parceiro público,

incluindo o valor esperado dos riscos do projeto não claramente assumidos pelo parceiro

privado;

• a matriz de riscos assumidos pelo parceiro público, com a respectiva mensuração,

quando possível;

• valor presente requerido para garantir todas as contraprestações do parceiro público;

• forma de remuneração e de atualização dos valores contratuais;

• previsão de pagamento de remuneração variável vinculada ao desempenho do parceiro

privado, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato;

• previsão de pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível de serviço objeto do

contrato;

• impacto no limite de garantia disponível no FGP;

• custos e benefícios das diferentes modalidades de outorga de garantia permitidas;

• política de investimento associada à garantia pleiteada.

Versão preliminar do laudo de viabilidade da garantia deverá ser apresentada

ao Conselho Consultivo, para sobre ele opinar, devendo o Administrador submetê-lo, em

seguida, à Assembléia de Cotistas, e posteriormente ao Ministério da Fazenda, que poderá

sugerir a inclusão da garantia em edital nos termos aprovados pela referida Assembléia.
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Crédito Líquido e Certo

45 dias após o vencimento

Fatura emitida e ainda não aceita, sem
rejeição expressa por ato motivado

90 dias após o vencimento

1 2

1.2.3.2 Outorga de Garantia

Encerrada a licitação, o FGP estará obrigado a outorgar a garantia nos

termos aprovados pela Assembléia de Cotistas. Ao outorgar a garantia, o Administrador

deverá especificar em seus controles e registros os Ativos correspondentes, sendo

responsabilizado por zelar pelo equilíbrio entre o valor presente das garantias outorgadas e

dos ativos correlatos.

1.2.3.3 Acionamento e Execução de Garantia

Caso o parceiro público deixe de honrar suas obrigações o FGP poderá ser

acionado pelo parceiro privado. O acionamento da garantia somente poderá ocorrer nas

duas situações descritas abaixo.

Verificada a certeza e exatidão do pedido, o FGP deverá proceder a quitação

do débito em até 15 (quinze) dias úteis após seu acionamento. Nesse caso, o Fundo sub-

rogará os direitos do parceiro privado.

Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do Fundo poderão ser objeto

de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas.

1.2.4 Política de Investimento

A política geral de investimento do FGP está definida em seu Regulamento e

apresenta como principais características:

• gestão conservadora, com ausência de alavancagem;

• conversão paulatina dos ativos integralizados para ativos mais adequados à outorga de

garantias;

• política de Investimento específica para cada projeto.

Além disso, os ativos do FGP serão classificados em Classes/Séries de

ativos, agrupados de acordo com sua liquidez e demais características. As Classes
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definidas inicialmente vão de 1 a 6, sendo que a Classe 1 é composta pelos ativos que

apresentam maior liquidez. Na Tabela 4 pode-se observar as características de todas as

Classes.

Tabela 4 - Classes de Ativos definidas para o FGP
Classe de

Ativos
Série de
Ativos O que compõe Garantias Classe de

Cotas
Série de
Cotas

CLASSE 1 Única

Moeda Corrente, Operações
compromissadas, Títulos Públicos
Federais, Operações em Mercado
de Derivativos

Fiança,
Contragarantia,
Patrimônio de
Afetação ou
Caução

CLASSE 1 Única

CLASSE 2 Única

Ações de Cias listadas em Bolsa de
Valores e Outros Ativos Mobiliários
negociados em Mercado de Balcão
organizado (SOMAFIX e
BOVESPAFIX), seus derivativos e
proventos

Fiança,
Contragarantia,
Patrimônio de
Afetação ou
Caução

CLASSE 2 Única

CLASSE 3 Única
Outros Ativos Mobiliários não
negociados

Caução,
Patrimônio de
Afetação

CLASSE 3 Única

CLASSE 4
Série para
cada
Ativo

Direitos Creditórios

Fiança,
Contragarantia,
Patrimônio de
Afetação ou
Caução 

CLASSE 4
Série para
cada Ativo

CLASSE 5
Série para
cada
Ativo

Imóveis

Alienação
Fiduciária,
Hipoteca,
Patrimônio de
Afetação

CLASSE 5
Série para
cada Ativo

CLASSE 6
Série para
cada
Ativo

Outros Bens Móveis
Penhor ou
Patrimônio de
Afetação

CLASSE 6
Série para
cada Ativo

As negociações entre ativos do FGP implicarão respectiva mudança

proporcional de CLASSE e Série de cotas, estando o Administrador autorizado a promover a

conversão dos ativos das classes 2,3,4,5 e 6 para a classe 1, observadas as condições e

oportunidades do mercado e as diretrizes da Assembléia de Cotistas. Ao se promover a

conversão, pelo menos 85% dos recursos deverão ser aplicados em Títulos Públicos

Federais - TPF, de forma definitiva, e até 15% poderão ser aplicados em mercados de

derivativos, de operações compromissadas lastreadas em TPF ou à manutenção em conta

de depósito à vista. As operações em mercados de derivativos devem se destinar,

exclusivamente, a proteger posições detidas à vista, até o limite dessas.

O prazo médio dos ativos da classe 1 deverá guardar relação com o

cronograma de desembolso das contraprestações garantidas do parceiro público federal, de

modo a equiparar as durations de ativos e passivos.

As operações em mercado de derivativos efetuadas na classe 2 limitam-se ao
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lançamento de opções de compra. A gestão do ativo do FGP da classe 1, quando não

comprometido com garantia específica, deve buscar, pelo menos, uma rentabilidade

atrelada ao índice de renda fixa de mercado IMA-B.

O Administrador do Fundo deve buscar compatibilizar a evolução do ativo

comprometido com a trajetória esperada da obrigação assumida, de acordo com os

respectivos prazos e indexadores. A marcação dos ativos do FGP deve ser feita a mercado,

em conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

1.2.5 Assembléia de Cotistas e Conselho Consultivo

O FGP possui duas instâncias colegiadas cujas atuações são

complementares. A Assembléia de Cotistas é a instância suprema do Fundo, sendo de sua

competência privativa, dentre outros, os seguintes assuntos:

• alteração do Regulamento do Fundo;

• substituição do Administrador;

• fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo;

• aprovação de outorga de garantia; e

• aprovação das Demonstrações Contábeis.

A representação da União na Assembléia de Cotistas, conforme § 2º do artigo

17 da Lei n.º 11.079/2004, ocorre pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN.

Visando evitar conflito de interesse, a Assembléia de Cotistas não deliberará sobre

pagamento de garantias.

Atuando como órgão de assessoramento à Assembléia de Cotistas tem-se o

Conselho Consultivo do FGP, composto por cinco representantes dos cotistas, indicados na

proporção de sua participação no patrimônio do FGP.

Compete ao Conselho Consultivo, dentre outros:

• acompanhar o desempenho do FGP;

• opinar sobre os estudos de viabilidade das garantias elaborados pelo FGP;

• apreciar previamente à Assembléia de Cotistas o relatório de administração do FGP;

• examinar a prestação de contas anual do FGP.
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1.2.6 Principais Atributos

O marco regulatório do FGP, especialmente seu Regulamento e Estatuto

reforçam dois pilares fundamentais para sua credibilidade perante os parceiros privados: a

solidez de seu patrimônio e a solidez da garantia a ser emitida.

A solidez do patrimônio do FGP está fundamentada nos seguintes aspectos:

1. Gestão Profissional

O FGP é gerido por instituição financeira federal especializada em gestão de

recursos de terceiros, credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a

realização dessa atividade, na qual possui experiência e sucesso comprovados. A gestão de

ativos está sob a responsabilidade da BB-DTVM, empresa líder na América Latina na gestão

de recursos de terceiros.

2. Qualidade e Precificação dos Ativos

O aporte inicial no FGP foi feito com ações de primeira linha. Tais ativos

possuem alta liquidez e são negociados diariamente na Bolsa de Valores de São Paulo -

Bovespa. Os ativos são marcados a mercado, em conformidade com as práticas

determinadas pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, item do Regulamento do FGP não

passível de alteração (Cláusula Pétrea).

3. Política de Investimento

O Regulamento do FGP determina gestão de cunho conservador, restringindo

aplicações de maior risco, que poderiam vir a comprometer o patrimônio aportado.

Determina ainda conversão paulatina dos ativos integralizados (ações, que possuem

cotação mais volátil) em ativos mais adequados à outorga de garantias, observadas as

condições de mercado, o que reduz a probabilidade de perdas de capital.

4. Sustentabilidade

Em caso de eventual inadimplemento do parceiro público, o FGP deve sub-

rogar-se nos direitos do parceiro privado, ficando o Administrador obrigado a acionar o

ordenador de despesa inadimplente.

A solidez da garantia, por sua vez, está alicerçada nos seguintes aspectos:

1. Ausência de Alavancagem

O FGP não somente é impedido de outorgar nova garantia se for verificado

que o valor presente de todas as garantias emitidas supera o valor presente dos ativos,

como a Administradora é obrigada a reavaliar mensalmente essa relação, justificando

eventual desequilíbrio e solicitando ao cotista a integralização de novos ativos no FGP, caso

o desequilíbrio seja percebido como permanente.
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2. Qualidade da Garantia

A modalidade de garantia a ser outorgada ao parceiro privado depende do

tipo de ativo na carteira do FGP. Essa precaução está contida no Regulamento como forma

de evitar um descasamento entre a liquidez do ativo e a capacidade da garantia outorgada

ser prontamente honrada, que poderia criar dificuldades para a liquidação de compromissos

assumidos pelo FGP. Mesmo no caso de garantias outorgadas com base em ações

transacionadas em bolsa, prevê-se uma margem de segurança no comprometimento do

ativo, de modo a minimizar o risco de oscilações de mercado provocarem descasamento

entre o valor presente dos ativos e das garantias. O compromisso com a qualidade da

garantia também está expresso no comando dado à política de investimento a ser seguida

pelo gestor do fundo, de priorizar a mitigação de risco de descasamento entre os ativos e as

garantias outorgadas. As diversas modalidades de garantia serão, portanto, lastreadas por

ativos com características compatíveis com cada modalidade de garantia.

3. Regras claras para acionamento

O Regulamento do FGP obriga o Administrador a receber todos os pedidos

de execução de garantia, consoante o comando expresso na Lei n.º 11.079/2004: 45 dias

após o vencimento da fatura aceita e 90 dias após vencimento de fatura não contestada.

Estabelece ainda o prazo máximo de 15 dias úteis para o pagamento da garantia, caso o

pleito do parceiro privado seja procedente e a administração pública não tenha

providenciado o pagamento ou a contestação da fatura nesse período (Cláusula Pétrea).

Admite-se ainda a utilização de arbitragem, desde que previsto no contrato de PPP.

4. Restrições a decisões discricionárias dos Cotist as

Está vedada a possibilidade do parceiro público interferir nas decisões do

FGP, que possam representar risco ao cumprimento de suas obrigações, como, por

exemplo, outorgar garantias em desacordo com o limite financeiro disponível, manifestar-se

sobre a execução e pagamento de garantias (Cláusula Pétrea) e liquidar o FGP sem saldar

os compromissos assumidos.

5. Comprometimento jurídico

As garantias outorgadas pelo FGP serão expressas em edital e contrato de

PPP, de maneira detalhada, visando dar forma jurídica clara aos direitos e obrigações das

partes.
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2 ADMINISTRAÇÃO

Ao ser escolhido para Criar, Administrar, Gerir e Representar Judicial e

Extrajudicialmente o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP, o Conselho

Diretor do Banco do Brasil decidiu pela segregação dessas atividades dentro do

Conglomerado. Essa decisão visava, principalmente, atender aos princípios do Chinese

Wall, evitando conflito de interesses, minimizando riscos e maximizando os ganhos advindos

da especialização de cada área.

A Diretoria de Governo, vinculada à Vice-Presidência de Agronegócios e

Governo, ficou responsável pela administração legal, administração financeira e contábil do

FGP, emissão do laudo de viabilidade de garantias e controle e execução de garantias. Para

o cumprimento pleno destas responsabilidades a Diretoria de Governo apoia-se na

assessoria especializada de outras áreas do BB. Dentre as principais podem ser citadas a

Diretoria de Crédito (apoio nas análises dos estudos técnicos e de viabilidade econômico-

financeira dos projetos), Diretoria de Finanças (definição de metodologias, realização dos

cálculos e projeções financeiras) e Diretoria Jurídica (assessoria jurídica, incluindo a análise

dos editais e contratos).

A Diretoria de Governo possui notória especialização na administração de

fundos e condução de serviços de governos, especialmente como Agente Financeiro do

Tesouro Nacional. Além do FGP, destacam-se os seguintes serviços prestados ao Governo

Federal: Distribuição da Arrecadação Federal – DAF, Administração do Fundo

Constitucional do Centro-Oeste – FCO, Administração do FUNPROGER, Administração do

PASEP e Administração dos Haveres da União, dentre outros.

Para realização dos serviços de controladoria do fundo, liquidação e custódia

dos ativos constantes de sua carteira de valores mobiliários, foi escolhida a Diretoria de

Mercado de Capitais, vinculada à Vice-Presidência de Finanças. O Banco do Brasil é o

maior custodiante de recursos próprios do País, e a experiência adquirida nesse processo é

aplicada também no serviço de custódia para terceiros. Atualmente, o volume de recursos

próprios custodiados é de aproximadamente R$ 145 bilhões, segundo o ranking da ANBID.

A custódia de recursos próprios envolve as atividades de movimentação e a vinculação e

desvinculação de ativos. O aspecto mais importante acerca desse serviço é o estrito

controle das carteiras.

Para realizar a Gestão dos Ativos do FGP, foi contratada a BB Administradora

e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - BB DTVM, subsidiária integral do Banco do

Brasil. A BB-DTVM é, desde sua criação, sinônimo de excelência na administração de

recursos de terceiros. Tanto é que hoje, com mais de 17 anos de experiência, a atuação da

BB DTVM sustenta a liderança ininterrupta do Banco do Brasil na indústria nacional de

gestão de recursos de terceiros, sendo a maior administradora de recursos de terceiros da
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América Latina.

Na Figura 2 pode-se visualizar a distribuição das atividades em cada área envolvida

na Administração do FGP dentro do Conglomerado BB.

Figura 2 – Distribuição de Atividades

2.1 Gerenciamento de Riscos

O FGP observa as Políticas de Gerenciamento de Riscos adotadas pelo

Banco do Brasil. O BB possui visão consolidada das diferentes categorias de riscos –

Mercado, Liquidez, Crédito e Operacional. A estratégia formulada para o gerenciamento de

riscos, com visão integrada dessas diferentes categorias, é centralizada no Comitê de Risco

Global do BB.

O Comitê de Risco Global define a disposição ao risco da Instituição. É

responsável pela interdependência das várias áreas que monitoram o risco no Banco e tem

a responsabilidade de definir os limites de risco, o nível de liquidez adequado, os planos de

contingência e os modelos de mensuração de risco.

2.1.1 Sistema de Controles Internos

O referencial ético que norteia as ações inerentes a administração do FGP é

o Código de Ética e Conduta normatizado pelo BB, para cumprimento por todos os seus

funcionários. A disseminação da cultura de controles internos e compliance é realizada de

forma contínua, junto aos funcionários e/ou colaboradores que prestam serviços para o

FGP. Desenvolver consciência de controle dos gestores e demais funcionários faz parte das

prioridades do FGP, visando a implementação de um sistema efetivo, coerente com a

complexidade e risco dos processos e das operações realizadas, cumprindo, dessa forma, a

Resolução CMN/BACEN 2554/98.

BB-DTVM

� Gestão dos Ativos

Subsidiária IntegralBanco do Brasil

Diretoria de Governo

� Administração Legal

� Administração
Financeira e Contábil

� Emissão de Laudo de
Viabilidade

� Controle e Execução das
Garantias

Contrato de
Gestão

Diretoria Mercado
de Capitais

� Processamento da
Carteira

� Custódia

Liquidação dos
Ativos

�
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2.1.2 Ambiente de Controle

2.1.2.1 Políticas e Normas

O FGP cumpre as Políticas de Segurança da Informação, Lavagem de

Dinheiro, Compliance e Gestão de Serviços Terceirizados instituídas e normatizadas pelo

BB.

Além da observância do Código de Ética e Conduta, normas gerais de

contabilidade e gestão de segurança da informação divulgadas pelo BB, o FGP possui

Manual de Gestão e Procedimentos com orientações claras e específicas para

operacionalização do Fundo.

2.1.2.2 Atividades de Controle Interno

As atividades de controles internos e compliance definidas como essenciais

para o FGP são:

• Auto-Verificação  da conformidade dos procedimentos que compõem as rotinas do

FGP, com registro em Check-list e arquivo das informações para análise por órgãos

fiscalizadores, legisladores e o BB;

• Auto-Avaliação  dos processos, por equipe da área do BB, responsável pela Gestão do

FGP, com emissão de Relatório Trimestral;

• Avaliação de Conformidade Regulatória , realizada por Analistas de Conformidade

(BB), com emissão de Relatório conclusivo, pela área responsável pela constatação do

estado de conformidade dos processos e a suficiência dos controles internos do

Conglomerado BB.

• Avaliação da estratégia de atuação em relação aos a tivos e investimentos , dos

processos e dos registros financeiros e contábeis, realizada por Auditores

Independentes, contratados anualmente, para essa finalidade, com emissão de parecer

conclusivo.

• Avaliação da legitimidade e coerência dos procedime ntos , dos registros contábeis e

financeiros, realizada pela Auditoria Interna do BB que emite relatório e parecer

conclusivo.

Os responsáveis pela condução das ações de controles internos e

conformidade, no ambiente do FGP, são os Gestores, demais funcionários e colaboradores

que venham a ser contratados para desenvolver atividades inerentes à Gestão do Fundo.
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3 INDICADORES DE DESEMPENHO

Visando representar de forma quantificável as características dos processos e

serviços desempenhados pela administração do FGP, foram definidos, nesse primeiro

exercício, os seguintes indicadores:

Tabela 5 - Indicadores de Gestão

Indicadores Descrição Finalidade

Administrativo e
Financeiro

• Perseguir o índice de Referência –
Ativos - IMA-B(*);

• Despesas administrativas.

• Mede o resultado da comparação da
performance dos ativos do FGP, em
relação ao IMA-B, divulgado pela
Andima (**);

• Mede o resultado dos dispêndios em
relação ao orçamento semestral.

Recursos
Humanos

• Capacitação e Treinamento de
pessoal.

• Mede o resultado da quantidade de
horas de treinamentos e participação em
seminários e congressos, em relação ao
previsto para o semestre.

Operacional

• Execução das Políticas de
Conformidade;

• Cumprimento do Código de Ética
BB;

• Tempestividade nas informações
para CVM, União, Conselho
Consultivo e Cotistas;

• Atendimento a recomendações de
órgãos fiscalizadores e
reguladores, nos prazos
recomendados.

• Mede o resultado da aplicação das
ferramentas de verificação da
conformidade em relação à quantidade
de processos formalizados;

• Mede o resultado do envio de
informações, cuja emissão/divulgação
está regulamentada;

• Mede o resultado do cumprimento de
recomendações de órgãos Reguladores
e Fiscalizadores no prazo recomendado.

(*)IMA B - Índice de Mercado ANDIMA, composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA que estejam em poder do
público. Como benchmark do FGP utiliza-se o índice "cheio", que contempla todos os vencimentos vendidos de forma
definitiva.
(**) Andima – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro

Os indicadores definidos auxiliam no acompanhamento dos resultados da

gestão do FGP e da melhoria dos processos ao longo do tempo.
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4 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS 1

4.1 Cenário 2005/2006

Na comparação trimestre ante trimestre anterior com ajuste sazonal, o

crescimento do PIB doméstico desacelerou-se para 0,5% no segundo trimestre, de 1,3% no

primeiro. O resultado é função do declínio das exportações de manufaturados em termos

reais e do menor número de dias úteis em junho em razão da Copa do Mundo. A

recuperação do ritmo de atividade é esperada nos próximos trimestres, refletindo os

impactos defasados dos cortes dos juros, da forte alta nos gastos públicos, da importante

aceleração nos ganhos reais dos salários e do aumento da confiança empresarial e do

consumidor.

A probabilidade de a aceleração esperada do ritmo de crescimento

econômico levar a uma pressão inflacionária é baixa, em razão da elevação na capacidade

da produção e do forte declínio nas expectativas de inflação. De acordo com a

Confederação Nacional da Indústria (CNI), o nível de utilização da capacidade instalada em

agosto encontra-se aproximadamente dois pontos percentuais abaixo do nível de 2004,

quando a economia cresceu 4,9%. Este favorável nível de ociosidade é reflexo do aumento

do investimento nos últimos dois anos e também do crescimento econômico menor que o

esperado. Embora o investimento tenha se desacelerado no segundo trimestre, a variação

anual encontra-se em 6% na primeira metade do ano, respondendo à estabilidade

macroeconômica, ao declínio da taxa de juros, à apreciação do real contra o dólar e à menor

percepção de risco.

Nesse contexto, o Banco Central deu continuidade ao processo de redução

da taxa de juros aproveitando-se do declínio da inflação corrente e da convergência das

expectativas inflacionárias para a meta de inflação. A taxa Selic foi reduzida em 550 pontos

base, de 19,75% em agosto de 2005 para 14,25% até o momento. As expectativas de

inflação (para o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do mercado estão em 3%

para 2006 e em 4,2% para 2007, ambos os números abaixo da meta de inflação (4.5% +-

2%). Esta queda das expectativas de inflação é em grande parte explicada pela apreciação

da taxa cambial e pela redução da inflação corrente, cujo valor acumulado em 12 meses ao

                                               

1 As informações constantes deste capítulo foram produzidas pela BB DTVM.
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início do ano encontrava-se acima de 5% e no momento encontra-se abaixo de 4%. A maior

credibilidade do Banco Central e a redução dos papéis indexados à taxa de juros na dívida

pública elevaram a efetividade da política monetária no seu objetivo de conter a inflação.

Contando com a contribuição adicional do petróleo, cuja cotação teve elevada queda nas

últimas semanas, espera-se que a taxa Selic ao final de 2006 atinja 13,5% e ao final de

2007, 12,25%.

Talvez o principal canal de transmissão a explicar a forte redução da taxa de

inflação é o da taxa cambial. Reflexo da melhora nos fundamentos macroeconômicos e da

forte liquidez global, o Real tem se apreciado contra o Dólar em termos reais, a despeito da

forte intervenção do Banco Central. A taxa de câmbio real se apreciou 23,5% em 2005, e

deve se apreciar 10% em 2006, ao mesmo tempo em que as reservas estrangeiras saltaram

de US$53,6 bilhões em 2005 para estimados US$72,1 bilhões em 2006. O saldo comercial,

que nos próximos 12 meses deverá chegar a US$45 bilhões, vem sustentando a taxa

cambial. O resultado da balança comercial nos últimos meses vem sendo ancorado pela

importante sustentação dos preços das exportações, que em agosto apresentaram variação

anual de 12,9%, ao passo que o quantum exportado registrou variação de 6,4% (12% a um

ano atrás).

Assim, os altos preços das exportações têm mitigado o efeito sobre os saldos

comerciais da significativa apreciação da taxa cambial, de quase 40% em dois anos. Dado

que não se espera queda dramática dos preços das exportações brasileiras, acredita-se que

a taxa cambial deva atuar próximo a R$2,10 – R$2,20 no último trimestre de 2006,

encerrando 2007 próximo a R$2,3. Portanto, a taxa de câmbio deverá conter a inflação dos

índices gerais de preços (IGP), contribuindo para que a inflação dos preços comercializáveis

ao consumidor mostre comportamento bastante favorável. Nos últimos 12 meses, os preços

os bens comercializáveis estão praticamente estáveis, evidenciando a fundamental

contribuição deste componente para a inflação ao consumidor. Em nossa opinião, a

pequena desvalorização da taxa cambial esperada para 2007 não coloca em risco o

cumprimento da meta de inflação: espera-se que em 2006 o IPCA encerre o ano em 3%

(IGP-M em 3,1%) e em 2007 em 4,3% (IGP-M em 4,4%).

4.2 Ambiente Econômico 2006

Análise dos principais eventos ocorridos em 2006 nas empresas cujas ações

compõem os ativos de renda variável do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas

são apresentadas nos subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.
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4.2.1 Banco do Brasil (BBAS3)

O Conselho Monetário Nacional editou, em 31.03.2006, a Resolução n.º

3.355, que alterou de cinco para dez anos o prazo para realização de créditos tributários

registrados em balanço de instituição financeira.

Em 31 de maio de 2006, o Banco do Brasil celebrou contrato de adesão ao

Novo Mercado, o mais rigoroso segmento de listagem da Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa). Nesse contrato, o Banco, juntamente com o Acionista Controlador,

Administradores e os membros do Conselho Fiscal se comprometeram a resolver toda e

qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de Listagem do Novo

Mercado por meio da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bovespa, conforme cláusula

compromissória constante no Estatuto Social do Banco do Brasil. Dentre outras exigências

para a adesão ao Novo Mercado, o Banco do Brasil se comprometeu a atingir um free float

de, no mínimo, 25% das suas ações nos próximos três anos. Para atingir esse objetivo, o

Banco, juntamente com o BNDES e com a PREVI, efetuaram operação de Oferta Pública

Secundária de suas ações. A operação, de cerca de R$ 2,3 bilhões, concluída em

02.08.2006, aumentou o volume de ações em circulação no mercado de 6,9% para 14,8%, e

contou com a participação de 51,1 mil pessoas físicas que adquiriram 28% das ações. O

Presidente da República decretou, em 31 de maio de 2006, o aumento da participação

societária estrangeira no capital do Banco do Brasil S.A., dos atuais 5,6% para até 12,5%.

No segundo trimestre de 2006, foi efetuado a Subscrição dos Bônus "B",

ocasionando um aumento do Capital Social do Banco de aproximadamente R$ 304 milhões.

O Banco do Brasil e a Seminovos Localiza – empresa do grupo Localiza,

assinaram em 29.09.2006, convênio de parceria por 10 anos que possibilitará o

financiamento pelo BB da venda de carros usados da Localiza e suas afiliadas,

independentemente de os interessados serem ou não clientes do Banco do Brasil. A

parceria com a Localiza abre ao Banco do Brasil pontos de venda fora da sua rede de

agências, com potencial de gerar para o BB, já no primeiro ano de vigência, fluxo de

financiamento de veículos da ordem de R$ 125 milhões, com taxa de crescimento anual de

15%. Além do financiamento, o convênio envolverá, também, a comercialização de outros

produtos, como seguro de carros.

O BB encerrou o semestre com lucro liquido R$ 3.888 milhões, incremento de

96,5% em relação ao primeiro semestre de 2005. Foram destinados R$ 1.555 milhões para

pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos, valor 147,6% superior ao volume

pago no mesmo período de 2005. No 2T06, o resultado do Banco totalizou R$ 1.546

milhões, 34,0% inferior ao observado no 1T06 e 52,5% superior ao observado no mesmo

período do ano anterior. O resultado do semestre correspondeu a retorno sobre o PL

anualizado de 47,8% e lucro por ação de R$ 4,71. O Índice de Eficiência encerrou em

45,5%, enquanto o índice de cobertura de despesas com pessoal atingiu 112,2%.
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Em geral, os fatos ocorridos, em 2006, são positivos para os resultados e

para o desempenho das ações. A entrada no Novo Mercado, bem como a elevação da

participação máxima de investidores estrangeiros, favorecem um aumento de liquidez para

os papéis do banco.

A parceria realizada com a empresa Localiza deverá proporcionar aumento

significativo na carteira de financiamento de veículos. Esse fato é importante porque o

Banco estava um pouco atrasado em comparação com a concorrência e tal estratégia cria

condições, inclusive, para buscar liderança nesse mercado. Além disso, existe a

possibilidade de ganhos adicionais com venda de seguros.

Apesar do expressivo lucro apresentado no primeiro semestre de 2006, cerca

de R$ 2,3 bilhões referem-se a resultados extraordinários provenientes da contabilização de

R$ 1,9 bilhão de créditos tributários de períodos anteriores a 2006, no 1T06 e, no 2T06, o

Banco registrou R$ 899 milhões de receitas não recorrentes, líquidas de impostos, em

decorrência do fechamento de acordo com sindicatos sobre a destinação do Fundo de

Paridade Previ. O resultado recorrente foi fraco em função, principalmente, das atividades

do agronegócio, com destaque para o aumento das provisões com inadimplência.

As ações apresentam performance inferior a de seus pares, principalmente,

em função de recentes notícias de envolvimento de Executivo do Banco em assuntos de

natureza política. Como seus fundamentos continuam positivos e suas ações apresentam a

menor rentabilidade, em 2006, em comparação com o Bradesco, Itaú e Unibanco, existe

bom potencial de valorização para seus papéis.

A seguir é possível observar o desempenho das ações do Banco do Brasil no

período de janeiro a agosto de 2006.

Gráfico 1 - Cotação das Ações BBAS3
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4.2.2 Companhia Vale do Rio Doce (VALE3/VALE5)

Em março de 2006 a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) inaugurou

expansão de capacidade de produção da refinaria de alumina de sua Alunorte, localizada

em Barcarena, no estado do Pará. Com a inauguração dos módulos 4 e 5, a CVRD eleva a

capacidade de produção de alumina de 2,5 para 4,4 milhões de toneladas por ano,

tornando-se a Alunorte a maior refinaria de alumina do mundo. O projeto de expansão dos

módulos 4 e 5 foi concluído em três anos e totalizou investimentos de US$ 768 milhões. O

alumínio já é a segunda atividade mais importante da companhia, respondendo por cerca de

9% da geração operacional de caixa. O investimento na Alunorte faz parte da estratégia da

CVRD de crescimento com diversificação de portfólio.

Em 31.03.2006 a CVRD promoveu a incorporação de todas as ações em

circulação da Caemi Mineração e Metalurgia S.A. (Caemi). Esta incorporação contemplou a

troca de todas as ações preferenciais da Caemi em circulação no mercado por novas ações

preferenciais (PNA) que foram emitidas pela CVRD, que era proprietária de 100% das ações

ordinárias e 40,06% das ações preferenciais da Caemi, correspondendo a 60,23% de seu

capital total. Com a incorporação de ações, a CVRD passou a deter a totalidade das ações

de emissão da Caemi. A operação da incorporação da Caemi foi benéfica para a Vale, pois

traz como resultado a redução de custos e permite sinergias na área de minério e ferro.

Ao longo do primeiro semestre, CVRD fechou os preços para minério de ferro

fino e pelotas de alto forno com os maiores produtores de aço do mundo, consolidando os

novos preços globais válidos para 2006. O preço do minério de ferro foi reajustado em

19,0%, tanto para o minério de ferro fino de Carajás quanto para o minério de ferro fino do

Sistema Sul. O preço de pelotas de alto forno de Tubarão teve redução de 3,0%. Este

aumento de preço de 19% ocorreu depois do incremento de preço de 71,5% em 2005,

acumulando elevação de quase 150% desde 2004. As mineradoras vêm obtendo êxito nas

negociações junto às siderúrgicas graças à concentração da oferta e a manutenção da forte

demanda pelo minério de ferro.

Em agosto de 2006, a CVRD fez oferta para aquisição de todas as ações

ordinárias da Inco Limited, ao preço de Cdn$ 86,00 (dólares canadenses) por ação ordinária

e pagamento à vista. A aquisição da Inco, caso se efetive, concorrerá para formação de uma

das três maiores mineradoras diversificadas do mundo, com liderança no mercado global de

minério de ferro, pelotas, níquel, bauxita, alumina, manganês e ferro ligas, e um excepcional

portfólio de projetos de classe mundial, composto por reservas minerais significativas e de

alta qualidade.

Além da diversificação do portfólio da companhia e do aumento de sua

exposição global no mercado de commodities, apesar do aumento da alavancagem



25

financeira, a aquisição da Inco significa forte adição de caixa para a Vale. As agências de

rating pretendem manter em observação negativa os ratings da Vale até que haja definição

clara da estrutura de capital do Grupo. Dependendo de como a nova estrutura de capital for

construída, as classificações poderão ser rebaixadas em mais um grau ou reiteradas,

devendo permanecer com "grau de investimento". A CVRD continua com a estratégia de se

consolidar com uma das grandes mineradoras de ferro do mundo e na expansão de suas

atividades em outros tipos de minérios.

A CVRD inaugurou no dia 05.10.2006, o Projeto Brucutu, que é o maior

complexo mina/usina em capacidade inicial de produção implantado no mundo. O

empreendimento, localizado em Minas Gerais, contou com investimento de quase US$ 1,1

bilhão. Na primeira fase do projeto, Brucutu vai produzir 12,2 milhões de toneladas de

minério de ferro por ano. Na etapa seguinte, projetada para 2007, deverá atingir 23 milhões

de toneladas anuais. A capacidade instalada, de 30 milhões de toneladas, está prevista para

2008. A Usina de Concentração e o carregamento ferroviário são totalmente automatizados.

Com reservas de aproximadamente 737 milhões de toneladas, Brucutu é a maior mina do

Complexo Minas Centrais.

O projeto Brucutu é o maior investimento realizado atualmente pela Vale do

Rio Doce no País. Para se ter uma idéia da dimensão do empreendimento, Carajás, no

Pará, a maior unidade produtiva da Vale, produz hoje cerca de 80 milhões de toneladas/ano,

mas começou com 15 milhões de toneladas. Toda a produção da mina Brucutu já está

vendida e caso haja novas encomendas internacionais, a Vale pode reativar outras jazidas

na vizinhança.

No primeiro semestre de 2006, o lucro líquido da CVRD alcançou R$ 6,090

bilhões, com crescimento de 19,5% em relação ao 1S05, quando foi de R$ 5,094 bilhões. O

lucro líquido no segundo trimestre de 2006 totalizou R$ 3,906 bilhões, contra R$ 2,184

bilhões no primeiro trimestre de 2006, constituindo-se em novo recorde na história da

Companhia e sofreu impacto positivo da venda da participação de 50% na pelotizadora GIIC

no valor de R$ 737 milhões e impacto negativo de maiores despesas com amortização de

ágio no valor de R$ 132 milhões. O resultado no segundo trimestre de 2006 teve

significativo crescimento da receita líquida (+23%), EBITDA (37%) e lucro líquido (+79%) em

relação ao primeiro trimestre de 2006, refletindo o aumento do volume de vendas de minério

de ferro (+7%) e demais minerais e metais (+17%) e parcialmente a variação de preços do

minério de ferro e pelotas.
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O gráfico a seguir apresenta o quadro evolutivo das ações da Companhia no

período de janeiro a agosto de 2006.

Gráfico 2 - Cotação das Ações VALE5
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empreendimentos. A UHE Mauá, arrematada pelo consórcio formado por Eletrosul (49%) e

Copel (51%), será construída no Rio Tibagi, entre os municípios de Telêmaco Borba e

Ortigueira, no Paraná. Com investimento previsto de R$ 883 milhões, a usina deve entrar

em operação comercial em janeiro de 2011. A concessão para o Aproveitamento

Hidrelétrico Dardanelos foi vencida pelo Consórcio Aripuanã, integrado pela Eletronorte,

com 24,5%, Chesf (24,5%), Neoenergia (46%) e Camargo Corrêa (5%). A usina será

construída no Rio Ariapuanã, em Mato Grosso.

A Eletrobrás registrou lucro no segundo trimestre de R$ 462,3 milhões, contra

prejuízo de R$ 612 milhões no mesmo período de 2005. No acumulado do semestre, a

empresa obteve resultado positivo de R$ 320,4 milhões, contra negativo de R$ 36,4 milhões

nos primeiros seis meses do ano passado. O resultado do segundo trimestre proporcionou

aos acionistas o equivalente a R$ 0,57 por lote de mil ações.

Três fatores alavancaram os resultados da companhia neste semestre. O

primeiro foi o câmbio. Nos primeiros seis meses de 2005, o dólar americano teve

desvalorização de 11,46% em relação ao real, enquanto no mesmo período desse ano, a

valorização da moeda brasileira caiu para 7,54% em relação à moeda americana. No

trimestre, essa mudança de curva foi ainda mais acentuada. Entre abril e junho do ano

passado, o real se valorizou 11,84% em relação ao dólar, enquanto nos mesmos três meses

de 2006, a valorização foi de apenas 0,37%. O segundo fator que contribuiu para o bom

resultado da Eletrobrás no semestre foi o ganho financeiro decorrente dos empréstimos e

financiamentos concedidos pela empresa, que gerou pouco mais de $ 1 bilhão de receita

nos primeiros seis meses de 2006. O terceiro ponto importante foi a desoneração da

companhia, obtida pela conversão do empréstimo compulsório, no valor de R$ 3,5 bilhões,

ocorrida em 2005. Essa desoneração reduziu as despesas financeiras em cerca de R$ 273

milhões no primeiro semestre desse ano.
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As ações da Eletrobrás apresentaram o seguinte desempenho, no período de

janeiro a agosto de 2006.

Gráfico 3 - Cotação das Ações ELET3
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refletindo a apreciação do câmbio real e o crescimento do investimento em capital fixo.

A taxa de câmbio deverá exibir um comportamento bastante favorável, em

função do lastro advindo da balança comercial e da manutenção de um cenário internacional

ainda favorável, embora menos benigno na margem, pois as contas externas do país

combinam redução da dívida externa, ampliação do volume de reservas, manutenção de

saldo comercial significativo com ampliação do fluxo total de comércio e queda do risco país.

Nesse cenário, apenas algum choque externo ou instabilidade política poderiam dar impulso

à taxa de câmbio no curto prazo. Assim, a cristalização desta hipótese em 2007 é

fundamental para a ausência de pressões inflacionárias relevantes, pois vai permitir a

redução na taxa de juros real.

Nesse sentido, o comportamento do cenário internacional continuará

desempenhando papel importante ao determinar o alcance da expansão do crescimento do

País. O cenário econômico mundial vem mudando e 2007 deverá ser um ano mais difícil,

inclusive para o Brasil. Nos próximos anos, prevê-se ajustes graduais e de forma pausada

nas condições externas. Ainda assim, há relativo consenso de que a atividade econômica

global continua crescendo em ritmo ainda robusto e que os sinais de desaceleração do

crescimento nos Estados Unidos devem ser compensados com crescimento nos países da

Europa e da Ásia. Isto sinaliza preços das commodities ainda em patamar elevado,

favorecendo os exportadores brasileiros.

O comércio mundial, neste caso, ainda permanece como um dos motores do

crescimento no próximo ano. Todavia, há riscos e algumas questões poderão gerar

ansiedade. A alta dos preços de energia segue como preocupação, diante de sua

capacidade de afetar o crescimento mundial nos próximos trimestres. Apesar da queda que

vem ocorrendo nas últimas semanas, o preço do petróleo continua em um patamar bastante

elevado.

Os impactos inflacionários gerados pela elevação dos preços de energia têm

produzido elevação generalizada das taxas de juros em vários países. O principal risco para

a economia mundial de nova escalada dos preços do petróleo deriva da possibilidade de

que os bancos centrais desses países possam ser demasiadamente rigorosos na política

monetária, levando a aumento excessivo das taxas básicas de juros que produzam

recessão em nível mundial. Porém, essa possibilidade de excesso de rigor parece não ser a

mais provável.

No caso do Banco Central norte-americano, por exemplo, houve interrupção,

em agosto, no processo de elevação da taxa de juros básica, que ficou estável em 5,25% ao

ano. Apesar da taxa de inflação corrente nos últimos doze meses até julho estar em 3,8% e

o núcleo de inflação já ter atingido 2,8% no período, o FED parece estar apostando que o

desaquecimento, já em curso, da economia norte-americana será o suficiente para conter a

taxa de inflação. Essa aposta tem seus riscos, pois requer aceitar uma taxa de inflação
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relativamente elevada por alguns meses até que esta comece a ceder.

O FED está acreditando em um cenário de “soft landing” em que a

desaceleração do crescimento do PIB será suficiente para reduzir a taxa de inflação em

alguns meses. Será necessário, contudo, que nos próximos trimestres a atividade

econômica continue a crescer de forma moderada para que não haja novas elevações dos

juros. O FED procurou evitar o risco de apertar demasiadamente a política monetária. Mas

fica igualmente claro que a manutenção dos juros não significa que não possam ocorrer

novas elevações no futuro. Ou seja, apesar da maior probabilidade de ocorrência de um

pouso suave, a possibilidade de um quadro de “hard landing” ainda não pode ser totalmente

descartada, pois caso a taxa de inflação suba excessivamente, o FED pode se ver forçado a

elevar mais significativamente a taxa básica de juros. Outra possível segunda fonte a causar

um pouso forçado da economia norte-americana seria uma queda excessiva dos preços dos

imóveis.

O mercado imobiliário tem efeitos sobre os gastos de consumo das famílias,

pois altera riqueza das mesmas aumentando ou reduzindo o seu potencial de

endividamento. Parte da estratégia de pouso suave está associada aos efeitos negativos

que a elevação da taxa de juros tem sobre os preços dos ativos imobiliários. Uma queda

excessiva dos ativos imobiliários poderia restringir os gastos de consumo que respondem

por cerca de dois terços do PIB norte-americano. Assim, no front externo, aumentou o risco

de desaquecimento na economia norte-americana acima do desejado.

A ausência de pressões relevantes para 2007 também passa pela expectativa

de desenvolvimento favorável no tocante à ampliação da oferta de bens e serviços para o

adequado atendimento da demanda. A capacidade de elevação no investimento parece

plausível no atual momento. Prêmio de risco reduzido e capacidade instalada sugerem

possibilidade de expansão. A apreciação do câmbio real também é um fator favorável.

Todavia, é importante que a confiança do empresariado não seja eclipsada

pelo cenário político. Acerca desta questão, a crise política brasileira recente não pôs em

risco o compromisso com as políticas macroeconômicas do país.

No entanto, a continuidade da crise pode abrir espaço para que o próximo

presidente eleito e os congressistas não se voltem para questões mais relevantes, como as

reformas que ainda se fazem necessárias. A expectativa incorporada no cenário base é que

o Brasil avança numa lenta, mas segura travessia para o porto seguro do crescimento

sustentado. Seria o início de um ciclo virtuoso, que reforça simultaneamente a confiança de

investidores e credores externos e dos agentes econômicos internos, configurando uma

vitória da persistência dos fundamentos da atual política econômica e da superação das

incertezas e entraves macro e microeconômicos.
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5 PERSPECTIVAS DO FGP PARA O EXERCÍCIO 2006/2007

A administração do FGP planeja para o próximo exercício a concessão e

formalização de garantias para Projetos de Parcerias Público-Privadas em andamento,

especialmente o Projeto da BR 116/324 Bahia, que se encontra atualmente em fase de

consulta pública.

Para esse projeto o FGP apresentou proposta de garantia de até 100% do

valor aprovado pelo Conselho de Desestatização (CND) para a contraprestação do parceiro

público, que foi de até R$ 55 milhões/ano, de acordo com as características atuais do

Projeto. Este valor possivelmente sofrerá redução em função da disputa licitatória para

escolha do concessionário que irá operar o referido trecho rodoviário. Além do projeto

mencionado, outros poderão contar com a garantia do FGP, embora ainda não exista

previsão dos valores a serem garantidos.

Adicionalmente, destaca-se a perspectiva do Administrador para consecução

dos seguintes pontos:

• avançar no desenvolvimento do Sistema Automatizado de Controle e Execução das

Garantias;

• concluir a implementação da Política de Controles Internos e Compliance definida para o

FGP;

• instituir o Fórum de Investimentos; e

• contratar Consultores Especializados para revisar a metodologia de análise de projetos e

emissão do Laudo de Viabilidade de Garantias.

5.1 Programa de Investimentos 2006/2007

Conforme disposto no Art. 11 do Regulamento do FGP, o Administrador tem

por objetivo proporcionar a valorização das cotas do Fundo através da gestão e

administração de uma carteira de ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, moeda

corrente, bens móveis e imóveis, ou outros direitos com valor patrimonial, buscando a

manutenção de sua rentabilidade, segurança e liquidez.

O FGP não projeta alteração na Política de Investimento dos seus ativos,

antes que seja concretizada a concessão de garantias em Projetos de Parcerias Público-
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Privadas, e/ou que hajam alterações significativas na Política Econômica e Cambial do País.

Com relação às políticas de investimento específicas para cada projeto, a BB

DTVM, subsidiária integral do BB, empresa contratada pelo FGP para atuar como gestora

dos ativos do Fundo, definiu que para efetuar a composição da garantia será necessário

promover venda de ações até o montante do valor presente líquido (VPL) do total das

contraprestações do Governo Federal, com a faculdade de se utilizar, no total ou em parte, o

montante alocado atualmente na classe 1 do FGP, em Notas do Tesouro Nacional, série B.

O critério para escolha dos ativos que serão vendidos será o da análise de

preço justo em relação ao preço de mercado. A responsável pela definição dos níveis de

preço será a Divisão de Pesquisa e Análise da BB DTVM.

A venda será motivada pela Análise Fundamentalista das ações e a compra

dos ativos será influenciada pelo indexador das garantias, VPL dos desembolsos e

aderência ao cronograma dos vencimentos.

Para compor a garantia serão adquiridos títulos públicos federais,

majoritariamente os atrelados ao indexador da garantia do projeto e que guardem aderência

ao cronograma de vencimentos das contraprestações a cargo do Parceiro Público, ou seja,

serão adquiridos títulos públicos, nos valores correspondentes ao VPL dos desembolsos e

cujos vencimentos mais se aproximem dos vencimentos das obrigações do Parceiro

Público.

A flexibilidade de prazo justifica-se pelo fato de que, depois de vencida e não

paga a obrigação do Parceiro Público, o FGP só poderá ser acionado pelo Parceiro Privado,

no mínimo, 45 dias depois – o que permite projetar horizonte de prazo para vencimento dos

títulos públicos de até 60 dias, com a possibilidade de os títulos vencerem até 30 dias antes

ou até 30 dias depois de vencida a obrigação.

Assim, faz-se necessária a flexibilização na escolha dos Títulos Públicos

Federais que lastrearão as garantias, visando a criação de melhores condições de

administração dos ativos, permitindo, inclusive, aquisição de títulos com maior liquidez,

como compromissada, LFT e LTN.
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6 DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

6.1 Evolução do PL

Conforme mencionado no item 1.2.1 – Marco Regulatório, em 27.01.2006 foi

integralizado pelo cotista União o primeiro lote de ativos no FGP, composto por 20.000.000

de ações BBAS3 - Banco do Brasil ON - ao valor de R$ 54,49, referente a cotação média do

dia da integralização, conforme arquivo recebido da Bovespa.

Com a integralização de parte do capital social autorizado, foi oficialmente

instituído o primeiro Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas Federal do Brasil, cujo

administrador é o Banco do Brasil, e criada a Carteira de Classe 2 do FGP com

1.089.800,00 cotas no valor de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 1.089.800.000,00.

Em 14.02.2006 foi integralizado a segunda parte do capital social autorizado

do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, 20.000.000.000 de ações

ELET3 – Eletrobrás ON – ao valor de R$ 42,13, referente a cotação média do dia da

integralização, conforme arquivo recebido da Bovespa, no valor total de R$ 842.600.000,00.

A União, em 22.02.2006, integralizou o restante do capital autorizado pela

Portaria MF n.º 413/2005, equivalente a 15.226.023 ações VALE5 - Companhia Vale do Rio

Doce PNA - ao valor de R$ 87,87, referente a cotação média do dia da integralização,

conforme arquivo recebido da Bovespa, no valor total de R$ 1.337.910.641,01.

O total dos ativos do FGP, integralizado pelo cotista União, está representado

na Tabela 6:

Tabela 6 - Ativos integralizados no FGP

QTDE. AÇÕES
VALOR

UNITÁRIO DA
AÇÃO

VALOR
INTEGRALIZADOCÓDIGO EMPRESAS TIPO DATA DA

INTEGRALIZAÇÃO

(a) (b) (c) = (a) * (b)

BBAS3 Banco do Brasil ON 27.01.2006 20.000.000 54,49 1.089.800.000,00

ELET3 * Eletrobrás ON 14.02.2006 20.000.000.000 42,13 842.600.000,00

VALE5 CVRD PNA 22.02.2006 15.226.023 87,87 1.337.910.641,01

TOTAL 20.035.226.023 3.270.310.641,01

* valor para o lote de 1000 ações
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Após os eventos de integralização de ativos, o FGP teve como principal

movimentação o recebimento de dividendos/JCP e sua respectiva conversão para ativos da

Classe 1, conforme determinado pelo seu regulamento, como se verá mais adiante. No

Gráfico 4 pode ser observado o comportamento dos ativos totais da Carteira durante o

exercício, bem como o comportamento das duas Classes de Ativos existentes atualmente.

A integralização inicial foi de 3,27 bilhões, finalizada em 22.02.2006. Em

10.05.2006 o Patrimônio do Fundo atingiu R$ 3,96 bilhões, maior volume registrado até o

momento.

Gráfico 4 – Evolução do Patrimônio do FGP

Gráfico 5 - Evolução dos ativos do FGP - Classes

Em 14.06.2006, o PL atingiu R$ 3,016 bilhões, menor volume dentro do

exercício. As oscilações dos ativos da Classe 2 (96,78% do PL do Fundo – Gráfico 5),

influenciam diretamente o comportamento do patrimônio do FGP.
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Gráfico 6 – Ativos FGP - % Classes

Ao final do exercício os ativos que compõem o FGP totalizavam R$ 3,22

bilhões, discriminados conforme Tabela 11.

Tabela 7 - Posição dos ativos do FGP em 31.08.2006

Carteira Ativos Quantidade
Valor de Mercado

Líquido
(R$ 1,00)

LFT 5.947 16.899.321,37
NTN-B 59.199 85.672.871,40
OPER. COMPROMISSADAS 1.204 1.007.987,46

Classe 1

SALDO EM TESOURARIA Nihil 1.521,49
Ações BB 20.000.000 959.600.000,00
Ações ELETROBRÁS (*) 20.000.000.000 935.000.000,00Classe 2
Ações VALE 30.452.046 1.222.040.605,98
Total 3.220.222.307,70

(*) lote de 1000 ações

6.2 Ativos de Classe 2

Observa-se no Gráfico 7, conforme já explorado no Item 4.2, que a cotação

das três ações que compõem a Classe 2 do FGP, após tendência de alta observada entre

março e maio, tiveram forte queda no período compreendido entre a primeira quinzena de

maio/2006 e a segunda quinzena de junho/2006, exatamente o período em que o Fundo

apresentou o menor PL.

96,78%

3,22%

Classe 2 Classe 1
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Gráfico 7 – Cotação das Ações - Classe 2

Os ativos da Classe 2, em 31.08.2005, totalizavam R$ 3,11 bilhões e

apresentavam a seguinte distribuição:

Tabela 8 - Ativos Classe 2

Carteira Ativos Quantidade Valor de Mercado Líquido
(R$ 1,00)

Ações BB 20.000.000 959.600.000
Ações ELETROBRÁS 20.000.000 935.000.000Classe 2
Ações VALE 30.452.046 1.222.040.605

Gráfico 8 – Distribuição dos ativos de Classe 2
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No período de janeiro a agosto de 2006, os ativos da Classe 2 pagaram

proventos que alcançaram a soma de R$ 104,9 milhões (Tabela 9). Tais valores, conforme

definido no Regulamento do Fundo, foram transferidos para a Classe 1.

Tabela 9 - Dividendos/JCP recebidos

Companhia Evento Valor

Dividendos 43.210.720,00

Juros sobre CP 35.495.000,00
Banco do Brasil – BBSA3

Rendimentos s/ JCP e

Dividendos
1.517.860,00

Dividendos 6.764.830,00
Eletrobrás – ELET3 – Eletrobrás - ON

Rendimentos s/ Dividendos 518.889,40

Dividendos 7.295.686,33Vale do Rio Doce – VALE5 – CVRD –

PNA Juros sobre CP 10.142.569,61

Total 104.945.555,34

O maior volume de dividendos/JCP foi creditado pelo Banco do Brasil, no

montante de R$ 80,2 milhões.

6.3 Ativos de Classe 1

A Classe 1 do FGP, em 31.08.2006, era composta por títulos públicos

federais, operações compromissadas e dinheiro em espécie, no valor total de R$ 103,6

milhões, distribuídos da seguinte forma:

Tabela 10 - Ativos Classe 1

Carteira Ativos Quantidade Valor de Mercado Líquido
(R$ 1,00)

LFT 5.947 16.899.321
NTN-B 59.199 85.672.871
OPER. COMPROMISSADAS 1.204 1.007.987

Classe 1

SALDO EM TESOURARIA Nihil 1.521

A Classe 1, conforme já informado, teve origem a partir da conversão de

ativos da Classe 2. Sua principal fonte de recursos foi o crédito de valores recebidos a título

de dividendos/JCP, das Companhias BB, Vale e Eletrobrás, cujas participações acionárias

formam a Classe 2. Estes valores, devidamente atualizados, foram creditados em conta

corrente do Fundo e posteriormente aplicados em Títulos Públicos Federais, NTN, série B,

LFT e operações compromissadas, lastro LTN.



38

As compras de NTN’s-B tiveram como objetivo ajustar a entrada de recursos

oriundos de dividendos à rentabilidade esperada para a Classe 1 (IMA-B).

A compra das LFT’s foi realizada para evitar o desenquadramento do Fundo

em relação à posição máxima permitida para operações compromissadas (15% da Classe

1), quando da entrada de dividendos do Banco do Brasil no dia 28.08.2006, três dias após o

leilão mensal de NTN’s-B. O objetivo foi comprar a preço de mercado títulos pós-fixados que

não embutissem risco de taxa de juros.

Os rendimentos transferidos da Classe 2 influenciaram diretamente a

evolução da Classe 1, com os picos de crescimento ocorrendo exatamente nas datas dos

créditos dos rendimentos das ações, conforme observado na próxima página (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Evolução Carteira de Classe 1 – Títulos  Renda Fixa

Durante o exercício, o FGP recebeu R$ 1,8 milhão referente a cupom de juros

sobre os títulos públicos federais (NTN-B). Ao final do exercício os ativos que compõem o

FGP totalizavam R$ 3,22 bilhões, discriminados conforme Tabela 11.

Tabela 11 - Posição dos ativos do FGP em 31.08.2006

Carteira Ativos Quantidade
Valor de Mercado

Líquido
(R$ 1,00)

LFT 5.947 16.899.321,37
NTN-B 59.199 85.672.871,40
OPER. COMPROMISSADAS 1.204 1.007.987,46

Classe 1

SALDO EM TESOURARIA Nihil 1.521,49
Ações BB 20.000.000 959.600.000,00
Ações ELETROBRÁS (*) 20.000.000.000 935.000.000,00Classe 2
Ações VALE 30.452.046 1.222.040.605,98
Total 3.220.222.307,70

(*) lote de 1000
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6.4 Rentabilidade dos Ativos do FGP

6.4.1 Classe 1

Os resultados auferidos com a aplicação de recursos do FGP em Renda Fixa

estão discriminados na Tabela 12.

Tabela 12 - Resultado da Carteira de Renda Fixa do FGP - Classe 1

RECEITAS Valores

Rendas de LFT - Letra Financeira do Tesouro 46.109,99

Rendas de NTN-B - Notas do Tesouro Nacional, Série B 1.980.680,22

Rendas de Aplicações em Operações Compromissadas 272.365,34

Lucros com Títulos de Renda Fixa – NTN-B 5.240,13

TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado – LFT 3,08

TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado – NTN-B 6.605.248,11

Total 8.909.646,87

DESPESAS Valores

Prejuízos com títulos de Renda Fixa - LFT (603,70)

TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado – NTN-B (6.460.902,50)

TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado – LFT (119,37)

Total (6.461.625,57)

RESULTADO DA CARTEIRA DE RENDA FIXA 2.448.021,30

Os recursos aportados na Classe 1 (RF) são provenientes dos pagamentos

de proventos das ações que compõem a Classe 2 (RV) do Fundo. Esses recursos são

creditados conforme decisão da empresa emissora das ações. Muitas vezes esses créditos

não ocorrem em períodos condizentes com as datas de leilões de NTN-B feitos pelo

Tesouro Nacional. Nesse período de vigência do Fundo foram realizados leilões de venda

de NTN-B duas vezes a cada mês, exceto março, mês em que foram realizados três leilões,

e junho e julho em que foi feito um leilão. Nos leilões o Tesouro nem sempre oferece toda a

curva do IMA-B.

Conforme são feitos os aportes de recursos na carteira de Classe 1,

dependendo da situação, busca-se comprar as NTN’s-B no mercado secundário. No

mercado secundário os ativos são negociados por um lote padrão (no caso das NTN’s-B

esse lote é de 10.000 papéis). Para o Fundo ter aderência ao IMA-B, os lotes comprados

são fracionados. Neste caso os preços dos papéis ficam mais alto, pois nem sempre há uma

contraparte disposta a vender um lote fracionado, isso encarece os ativos prejudicando sua

rentabilidade.

A liquidação dos ativos se dá em D+1. A precificação do IMA-B se dá em
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D+0. Assim, no dia em que o papel entra na carteira do Fundo, ele é comparado com o IMA-

B daquele dia, ou seja, em período de volatilidade pode haver divergências grandes, pois o

preço do papel está refletindo o mercado do dia anterior e o preço do IMA-B está refletindo o

mercado atual.

O Fundo nesse período teve em sua composição NTN’s-B, LFT’s e operações

compromissadas. Esses dois últimos ativos tem a sua rentabilidade vinculada à Taxa Média

Selic. As LFT’s e operações compromissadas são necessários para dar liquidez ao Fundo e

rentabilizar os novos aportes efetuados, enquanto não são compradas as NTN’s-B.

Quando há fechamento dos cupons das NTN’s-B, essa parcela do Fundo

alocada em outros ativos tem rendimento inferior ao do IMA-B, da mesma forma que quando

há abertura da curva, esses ativos rendem melhor que o IMA-B.

6.4.2 Classe 2

Neste exercício, o valor de mercado dos ativos que compõem a Classe 2

(Renda Variável) apresentaram variação de (-) R$ 48,7 milhões (Tabela 13). Esse resultado

compreende o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, que, no caso do FGP,

totalizou R$ 105 milhões no período. Tais recursos foram transferidos, conforme determina o

Regulamento do FGP, para Classe 1.

Tabela 13 – Resultado da Carteira de Renda Variável  do FGP - Classe 2

Ação Valor de
integralização

Valor de Mercado
em 31.08.2006

Variação
(%)

Ajuste ao Valor de
Mercado/Rendas

Banco do Brasil 54,49 47,98 (11,95) (130.200.000,00)

Eletrobrás 42,13 46,75 10,97 92.400.000,00

Vale do Rio Doce (1) 87,87 40,13 (8,66) (115.870.035,03)

Dividendos/JCP 104.945.555,34

RESULTADO DA CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL (48.724.479,69)
(1) As ações da Companhia Vale do Rio Doce (Vale5 PNA) foram desdobradas em 22.05.2006, sendo sua posição de
mercado em 31.08.2006 multiplicada pelo dobro das unidades integralizadas (30.452.046 ações).

Durante o exercício não foram realizadas negociações com ativos da Classe

2. As vendas desses ativos seguirão o critério da análise de preço justo em relação ao preço

de mercado, motivada pela Análise Fundamentalista das ações, sempre em função de

obrigações assumidas pelo FGP ou em cumprimento a determinação da Assembléia de

Cotistas.
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6.5 Resultado do Exercício

A variação no valor de mercado dos ativos expressa, de forma inequívoca, o

resultado do FGP no exercício, cujo Patrimônio Líquido registrou decréscimo de 1,57%.

Considerando os resultados apresentados pelas duas Classes atualmente

existentes, observa-se o seguinte resultado:

Tabela 14 - Resultado do Período de 27.01 a 31.08.2 006

Resultado Classe 1 Resultado Classe 2 Despesas Resultado

2.448.021,30 (48.724.479,69) (4.519.710,88) (50.796.169,27)

O resultado apresentado pelas Classes de ativos espelha a variação do

Patrimônio Liquido do FGP no exercício, conforme Tabela 15.

Tabela 15 –Variação no Patrimônio do FGP

Patrimônio Líquido
Integralizado – R$

Patrimônio Líquido em
31.08.2006 – R$ Variação – R$ Variação - %

3.270.310.641,01 3.219.514.471,74 (50.796.169,27) (1,57)

A Tabela 16 apresenta o Demonstrativo de Resultado do Exercício findo em

31/08/2006.

Tabela 16 – Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS PERÍODO 27.01 A
31.08.2006

ANÁLISE
VERTICAL

RECEITAS OPERACIONAIS 206.255.202,21 100,00%

RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS 272.365,34 0,13%

RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 2.026.790,21 0,98%

LFT - Letra Financeira do Tesouro 46.109,99 0,02%

NTN - Notas do Tesouro Nacional 1.980.680,22 0,96%

RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 104.945.555,34 50,88%

Dividendos 57.271.236,33 27,77%

Juros sobre o Capital Próprio 45.637.569,61 22,13%

Atualização de Dividendos a Receber 1.097.469,40 0,53%

Atualização de Juros sobre o Capital Próprio a Receber 939.280,00 0,46%

LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA – NTN 5.240,13 0,00%

TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 99.005.251,19 48,00%

Ações de Companhias Abertas 92.400.000,00 44,80%

LFT 3,08 0,00%

NTN-B 6.605.248,11 3,20%
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DESPESAS PERÍODO DE 27.01
A 31.08.2006

ANÁLISE
VERTICAL

DESPESAS OPERACIONAIS (257.051.371,48) 100,00%

DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (252.531.660,60) 98,24%

PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - LFT (603,70) 0,00%

TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO (252.531.056,90) 98,24%

NTN-B (6.460.902,50) 2,51%

LFT (119,37) 0,00%

Ações de Companhias Abertas (246.070.035,03) 95,73%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (4.519.710,88) 1,76%

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (50.796.169,27)

6.6 Obrigações contraídas no exercício

O FGP tem procurado atuar de forma segura e transparente nas suas

atividades, procurando otimizar a estrutura e disseminar a cultura de racionalização de

custos, observando as diretrizes traçadas pelo BB. O percentual do Patrimônio Líquido

consumido pelas despesas administrativas alcançou, no seu primeiro exercício, o patamar

de 0,14%. No exercício, o FGP arcou com as seguintes obrigações:

Tabela 17 - Despesas do Período de 27.01 a 31.08.20 06

Despesa Valor – R$ % sobre o PL

Remuneração do Administrador 4.479.158,75 0,13913

Tributos 14.430,24 0,00045

Serviço Técnico Especializado 14.950,00 0,00046

Auditor Independente 10.000,00 0,00031

Custo Selic/CBLC 1.171,89 0,00004

Total 4.519.710,88 0,14038

6.6.1 Remuneração do Administrador

Os gastos totais com a administração do FGP, incluindo a Taxa de

Administração, a Taxa de Custódia, a Remuneração pela Gestão das Garantias e a

Remuneração pela Administração de Contratos Terceirizados, corresponderam ao montante

de R$ 4.479.158,75 no período de 27.01.2006 a 31.08.2006, conforme Tabela 18.
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Tabela 18 - Gastos com a administração do FGP

DATA DESPESAS DE
CUSTÓDIA

REMUNERAÇÃO DE
GESTÃO DE
GARANTIAS

DESPESAS COM
TAXA DE ADM. DO

FUNDO

REMUNERAÇÃO SOBRE
CONTRATOS

TERCEIRIZADOS

jan/2006 4.229,50 33.437,75 8.456,88 0,00

fev/2006 61.078,68 211.471,97 122.125,37 0,00

mar/2006 154.039,70 232.985,48 307.996,13 0,00

abr/2006 130.171,75 233.863,67 260.274,35 0,00

mai/2006 161.462,15 232.830,92 322.837,01 0,00

jun/2006 134.216,01 228.027,13 268.359,80 299,00

jul/2006 136.254,27 264.769,00 272.435,29 0,00

ago/2006 151.761,73 242.327,93 303.447,28 0,00

TOTAL 933.213,79 1.679.713,85 1.865.932,11 299,00

TOTAL DE GASTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO FGP 4.479.158,75

6.6.2 Despesa com Consultores especializados

Durante o exercício, o FGP contratou somente uma consultoria para subsidiar

a elaboração do Laudo de Viabilidade de Garantias para o Projeto de Parceria Público-

Privada da BR 116/324, primeiro projeto do Governo Federal. A despesa com serviço

técnico especializado foi de R$ 14.950,00, equivalente a 0,01% do total das despesas do

FGP no período.


