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MENSAGEM DO ADMINISTRADOR DO FGP 

É com satisfação que apresentamos o Relatório de Administração do 2º 
Exercício Social do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, administrado e 
gerido pelo Banco do Brasil S.A. 

O Banco administra o FGP para que os objetivos estatutários do Fundo sejam 
alcançados e as suas operações sejam realizadas de forma eficiente, ética, legal e 
transparente, devidamente auditadas e fiscalizadas pelos órgãos de controle interno e 
externo. Para exercer a função de Administrador do FGP, delegada ao primeiro Gestor da 
Diretoria de Governo, a equipe conta com o indispensável apoio de outras Diretorias do 
Banco. 

A gestão dos ativos do FGP é realizada pela BB Administração de Ativos – 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB DTVM, subsidiária integral do 
Banco, líder na administração de recursos de terceiros na América Latina. A contratação da 
BB DTVM atende às Resoluções do CMN n.º 2.451 e 2.486, de 27/11/1997 e 30/04/1998, 
respectivamente, que cuidam da segregação da administração de recursos de terceiros 
pelas instituições financeiras e está respaldada pelo § 4º do art. 2º do Regulamento do FGP. 
A atuação da BB DTVM é regida pelas regras e normas do mercado e pela política de 
investimentos aprovada pela Assembléia de Cotistas, após exame do Conselho Consultivo, 
e executada pelo Administrador do Fundo. Para os serviços de processamento das 
carteiras, liquidação e custódia dos ativos que compõem o patrimônio do FGP, contamos 
com os serviços especializados da Diretoria de Mercado de Capitais do Banco do Brasil. 

Como Agente Financeiro do Governo Federal e executante de políticas 
públicas, o Banco do Brasil sempre esteve na vanguarda das grandes mudanças ocorridas 
no País e tem procurado adotar comportamento similar em relação às Parcerias Público-
Privadas. Acreditamos no sucesso da implementação da modalidade de investimento das 
Parcerias Público-Privadas, principalmente no tocante ao pioneirismo do modelo do Fundo 
Garantidor, como suporte ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Agradecemos o decisivo apoio do nosso Cotista para o êxito de nossas 
operações e resultados. Ratificamos o compromisso de assegurar uma gestão dentro de 
rigorosos padrões de transparência, ética e respeito aos normativos e regulamentos afetos 
ao Fundo e aproveitamos para disponibilizar as informações mais relevantes a respeito do 
FGP, no seguinte endereço eletrônico http://www.bb.com.br/portalbb/page3,110,4536,11, 
0,1,3.bb?codigoMenu=1002&codigoNoticia=1718&codigoRet=1006&bread=4 do sítio do 
Banco do Brasil. 

 
 

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré 
Administrador do FGP 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

As Parcerias Público-Privadas (PPP) foram implementadas em vários países, 
obtendo êxito em muitos deles. Apresentam-se como uma solução para que os Governos 
possam prover a sociedade de infra-estrutura e serviços públicos. 

Após a realização de amplo debate legislativo, o Brasil adaptou as melhores 
práticas mundiais às suas necessidades e especificidades. Em 30 de dezembro de 2004 foi 
aprovada e sancionada a Lei n.º 11.079 que regulamenta a licitação e contratação de Parcerias 
Público-Privadas, no âmbito da administração pública federal. 

A Legislação prevê a existência de 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 parceiro privado é totalmente arcada pelo parceiro público, uma vez que não 
existe a possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários dos serviços. 

1.2 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

Dentre as inovações, o modelo brasileiro de PPP criou um Fundo para garantir 
as obrigações pecuniárias do parceiro público, proporcionando segurança adicional aos 
parceiros privados, quando da formalização de contratos de Parcerias Público-Privadas. 

1.2.1 Principais Características do Fundo Garantidor 

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) foi constituído com 
recursos oriundos da Secretaria do Tesouro Nacional e apresenta como principais 
características: 

• natureza privada; 

• patrimônio próprio, separado do patrimônio dos cotistas; 

• direitos e obrigações próprios; 
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• patrimônio integralizado pelo cotista União com o aporte de bens e direitos, 
convertido em cotas, e acrescido pelos rendimentos obtidos com as aplicações dos ativos do 
Fundo. 

Embora o FGP seja constituído por patrimônio público, preserva in totum, suas 
características de pessoa jurídica de direito privado. 

1.2.2 Base Legal do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 

O art. 16 da Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, autoriza a participação 
da União, suas autarquias e fundações públicas no Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas (FGP), in verbis: 

“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 art. 17 da mesma Lei determina que a administração do FGP fique a cargo de 
instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, in verbis: 

“Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por 

instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a 

que se refere o inciso XXII do art. 4º da Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964.” 

 Em 03/06/2005, foi publicada a Resolução n.º 3.289 do Conselho Monetário 
Nacional – CMN, que definiu critérios para nominação da instituição financeira controlada 
diretamente pela União a que se refere o artigo 17 da Lei n.º 11.079/2004. A empresa deveria 
ser autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para o exercício de administração 
de carteira de valores mobiliários. 

O Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP em sua Resolução n.º 
01, de 05 de agosto de 2005, atribuiu ao Banco do Brasil a responsabilidade de criar, 
administrar, gerir e representar judicial e extrajudicialmente o FGP. Em 28/12/2005, a CVM 
divulgou 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 daquela Instrução, aplicam-se à administração de carteiras de valores mobiliários 
do FGP as regras gerais constantes da Instrução CVM n.º 306, de 05/05/1999. 

O Decreto n.º 5.411, de 06 de abril de 2005, alterado pelo Decreto n.º 6.012, de 
05 de janeiro de 2007, autorizou a integralização de cotas no FGP, mediante a transferência de 
ações representativas de participações acionárias da União em sociedades de economia mista 
disponíveis para venda. 
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As transferências das participações acionárias da União para o FGP foram 
realizadas após a publicação da Portaria do Ministro da Fazenda n.º 413, de 14 de dezembro 
de 2005, autorizando e especificando quais das Ações constantes do Decreto 5.411/2005 
seriam integralizadas no FGP, conforme especificado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – 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 

Observação: 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. 

O Regulamento e o Estatuto do Fundo foram aprovados em 27/01/2006, na 
primeira Assembléia de Cotistas, conforme disposto no § 1º do art. 17 da Lei 11.079/2004. 

Em 31/08/2006, o Administrador do FGP realizou a segunda Assembléia de 
Cotistas do Fundo com a finalidade de, entre outras ações, alterar o Regulamento e o Estatuto, 
como segue. 

Inclusão no Regulamento do FGP dos parágrafos a seguir: 

“Art. 9º ... 

§ 1º É vedado ao Administrador, assim como às suas controladas, coligadas e fundos por 

elas geridos, receber qualquer vantagem ou benefício direto ou indireto, não previsto neste 

Regulamento, relacionado a atividades do FGP sob sua administração, que não seja transferido para 

benefício dos cotistas. 

§ 2º Na vedação de que trata o inciso I deste artigo, não está compreendida a 

integralização, pelos próprios cotistas, de cotas do FGP com valores mobiliários de emissão do 

Administrador ou das sociedades por ele controladas, e a sua posterior alienação, nem o exercício dos 

direitos inerentes aos valores mobiliários integralizados.” 

 “Art. 34... 

§ 3º Na hipótese do Administrador realizar a contratação de terceiros para exercer total ou 

parcialmente a gestão de ativos do FGP, na forma prevista na parte inicial do § 4º do art. 2º deste 

Regulamento, a totalidade ou parte da Taxa de Administração prevista no inciso I do caput poderá ser 

paga diretamente pelo FGP ao terceiro contratado.” 

 

Em relação ao Estatuto, foi aprovada a inclusão da alínea “i”, no inciso IV do art. 
9º do Estatuto, com a seguinte redação: 

“Art. 9º - À Assembléia de Cotistas, órgão máximo do FGP, compete privativamente: 

IV – deliberar sobre: 

i) os casos omissos a este Estatuto”. 
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Foi aprovado, ainda, na referida assembléia, o percentual de 188,68% sobre as 
despesas de suporte à gestão de garantias, de forma compatível com o índice de eficiência 
perseguido pelo Administrador (BB) em suas demais atividades, conforme previsto na alínea 
“a” do inciso II do artigo 34 do Capítulo VII do Regulamento do FGP.  

1.2.3 Pilares estruturais do FGP 

O arcabouço regulatório do FGP, especialmente seu Regulamento e Estatuto, 
reforça dois pilares fundamentais para sua credibilidade perante os parceiros privados: a 
solidez e liquidez do patrimônio e a segurança do processo de garantia. 

1.2.3.1 Solidez e liquidez do Patrimônio do FGP 

A solidez e liquidez do patrimônio do FGP estão fundamentadas nos seguintes 
aspectos: qualidade, liquidez e precificação dos ativos; gestão profissional; política de 
Investimento conservadora e sustentável.  

1.2.3.1.1 Qualidade, Liquidez e Precificação dos Ativos 

Os ativos do FGP estão constituídos por ações de primeira linha, de alta liquidez 
e negociadas, diariamente, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Classe 2, e por 
títulos públicos federais, Classe 1, que buscam rentabilidade atrelada ao Índice de Mercado 
ANDIMA – IMA-B1, quando não comprometidos com garantia específica, conforme artigos 20 e 
21 do Regulamento. 

A marcação a mercado dos ativos de Classes 1 e 2 é realizada em conformidade 
com as normas do Banco Central do Brasil e da CVM e com o artigo 22 do Regulamento do 
FGP e a precificação dos ativos de Classes 3 a 6 é feita de acordo com o Parágrafo Único 
deste mesmo artigo, in verbis. 

“Art. 22. A marcação dos ativos do FGP deve ser feita a mercado, em conformidade com 

as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela CVM. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de marcar os ativos das CLASSES 3-6 a mercado, 

fica o Administrador autorizado a utilizar o método disponível que permita dimensionar de forma mais 

consistente o valor do ativo em questão, conforme práticas de mercado e normas vigentes.” 

 

                                                 

1 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. 
(*) IPCA – Índice de Preços do Consumidor divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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1.2.3.1.2 Gestão Profissional 

O FGP é gerido com profissionalismo e excelência pelo Banco do Brasil S.A., 
instituição financeira federal, líder na administração de recursos de terceiros. A gestão de 
ativos está sob a responsabilidade da BB-DTVM, sua subsidiária integral.  

1.2.3.1.3 Política de Investimento Conservadora e Sustentável 

A Política de Investimento constante do Regulamento do FGP determina gestão 
conservadora, restringindo aplicações de maior risco que possam vir a comprometer o 
patrimônio aportado e prevê que cada Projeto de Parceria Público-Privada tenha sua política 
de investimento associada à garantia pleiteada, observadas as condições e oportunidades do 
mercado e as diretrizes da Assembléia de Cotistas, o que reduz a probabilidade de perdas de 
capital. 

Os ativos do FGP são classificados em Classes/Séries de ativos, como pode ser 
observado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classes de Ativos do FGP 

Classe de 
Ativos 

Série de 
Ativos O que compõe Garantias 

CLASSE 1 Única 
Moeda Corrente, Operações compromissadas, 
Títulos Públicos Federais, Operações em Mercado 
de Derivativos 

Fiança, Contragarantia, Patrimônio 
de Afetação ou Caução 

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 3 Única Outros Ativos Mobiliários não negociados Caução, Patrimônio de Afetação 

CLASSE 4 Série para 
cada Ativo Direitos Creditórios Fiança, Contragarantia, Patrimônio 

de Afetação ou Caução  

CLASSE 5 Série para 
cada Ativo Imóveis Alienação Fiduciária, Hipoteca, 

Patrimônio de Afetação 

CLASSE 6 Série para 
cada Ativo Outros Bens Móveis Penhor ou Patrimônio de Afetação 

 

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.  

Quando da conversão de ativos para a classe 1, pelo menos 85% dos recursos 
deverão ser aplicados em títulos públicos federais - TPF e até 15% poderão ser aplicados em 
operações compromissadas lastreadas em TPF ou à manutenção em conta de depósito à vista 
e, também, em mercados de derivativos. A gestão dos ativos do FGP da classe 1, quando não 
comprometido com garantias, deve buscar uma rentabilidade atrelada ao índice de renda fixa 
de mercado IMA-B. 



 10 

As operações em mercados de derivativos devem se destinar, exclusivamente, a 
proteger posições detidas à vista, até o limite dessas, e as operações em mercado de 
derivativos efetuadas na Classe 2 limitam-se ao lançamento de opções de compra. 

1.2.3.2 Segurança do Processo de Garantia 

A segurança do processo de garantia está alicerçada nos seguintes aspectos: 
ausência de alavancagem; qualidade da garantia; regras claras para execução de garantias; 
restrições a decisões discricionárias dos cotistas; comprometimento jurídico. 

1.2.3.2.1 Ausência de Alavancagem 

É vedado ao FGP outorgar garantias quando verificado que o valor presente das 
garantias concedidas supera o valor presente dos ativos, sendo o Administrador do FGP 
obrigado a avaliar mensalmente essa relação, justificando eventual desequilíbrio e solicitando 
aos cotistas a integralização de novos ativos no FGP, no montante necessário para cobertura 
do valor excedido.  

1.2.3.2.2 Qualidade da Garantia 

Conforme disposto no artigo 13 do Regulamento do FGP, o Administrador deve 
outorgar a modalidade de garantia compatível com o grau de liquidez dos ativos que compõem 
a correspondente Classe/Série, evitando possíveis desequilíbrios entre a liquidez dos ativos e 
os valores da garantia outorgada, a ser prontamente honrada.  

Para as garantias outorgadas com base em ações transacionadas em bolsa, 
existe previsão de criação de um colchão de liquidez quando do comprometimento do ativo, 
visando à mitigação do risco de mercado, evitando desequilíbrio entre o valor presente dos 
ativos e das garantias. O compromisso com a qualidade da garantia também está expresso nas 
políticas de investimento definidas para a aplicação dos ativos do Fundo, inclusive os 
apartados para formação de lastro das garantias concedidas.  

1.2.3.2.3 Regras claras para execução de Garantias 

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, nos seguintes 
prazos: 

• a partir do quadragésimo quinto dia após o vencimento da fatura cujo crédito seja líquido e 
certo, constante de título exigível, aceito e não pago pelo parceiro público; e 
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• transcorridos mais de noventa dias de seu vencimento, para os débitos constantes de 
faturas emitidas e ainda não aceitas pelo parceiro público, desde que não tenha havido sua 
rejeição expressa por ato motivado. 

O Regulamento do FGP prevê, o prazo máximo de 15 dias úteis para o 
pagamento da garantia, caso o pleito do parceiro privado seja procedente e o parceiro público 
não tenha efetuado o pagamento ou a contestação da fatura no prazo estabelecido no 
Regulamento do FGP.  

1.2.3.2.4 Restrições a decisões discricionárias dos Cotistas 

O Regulamento do FGP veda a possibilidade do parceiro público interferir nas 
decisões do Fundo, que possam representar risco ao cumprimento de suas obrigações, tais 
como: outorgar garantias em desacordo com o limite financeiro disponível, manifestar-se sobre 
a execução e pagamento de garantias e liquidar o FGP sem saldar os compromissos 
assumidos. 

1.2.3.2.5 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, 
prevendo a possibilidade do emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, 
inclusive a arbitragem. 

1.2.4 Integralização de Ativos 

A integralização de ativos no FGP poderá ser realizada em dinheiro, títulos da 
dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, 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. 

1.2.5 Assembléia de Cotistas 

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; 
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• 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, se faz por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. 

A Assembléia de Cotistas não deliberará sobre pagamento de garantias, 
conforme previsto no art. 9º, § 1º do Estatuto e no art. 36 do Regulamento do FGP, alicerçado 
no art. 16, § 5º da Lei n.º 11.079/2004. 

1.2.6 Conselho Consultivo 

Para atuar como órgão de assessoramento à Assembléia de Cotistas foi criado 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 outras ações: 

• 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. 

O Conselho Consultivo deverá analisar o Laudo de Viabilidade, opinando sobre 
o seu conteúdo, previamente a submissão à Assembléia de Cotistas. 

1.2.7 Concessão de Garantias 

As garantias serão prestadas na forma aprovada pela Assembléia de Cotistas, 
proporcionalmente ao valor da participação de cada cotista, sendo vedada a concessão de 
garantia cujo valor presente líquido, somado ao das garantias anteriormente prestadas pelo 
FGP e as demais obrigações, supere o ativo total do FGP, observando as 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; 
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• 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.  

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

1.2.7.1 Laudo de Viabilidade de Garantias 

O Administrador do FGP é responsável pelo acompanhamento da modelagem e 
análise dos projetos, incluindo os estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeira, com 
ênfase nas obrigações e riscos pecuniários do parceiro público, visando a elaboração de Laudo 
de Viabilidade de Garantias, considerando entre outros aspectos, a situação patrimonial do 
FGP. 

Conforme descrito no artigo 24, § 3º do Regulamento do FGP, o Laudo de 
Viabilidade de Garantias apresenta, entre outras, as seguintes informações: 

• 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; 
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• 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. 

1.2.7.2 Outorga de Garantias 

As garantias serão outorgadas pelo FGP nos termos aprovados pela Assembléia 
de Cotistas. Ao outorgar garantia, o Administrador deverá especificar em seus controles e 
registros os ativos correspondentes, sendo responsável pelo equilíbrio entre o valor presente 
das garantias outorgadas e dos ativos correlatos. Na Figura 1 pode-se observar a dinâmica de 
funcionamento da prestação de garantias pelo FGP. 

Figura 1 – Fluxograma de concessão de garantias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3 Acionamento e Execução de Garantias 

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.  
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O Fluxo a seguir demonstra a linha de tempo para honra de garantias pelo FGP, 
após o recebimento das solicitações enviadas pelo parceiro privado, que deve obedecer aos 
prazos acima. 

 

 

 

 

 

Em até 15 dias, após acionamento: Pós-pagamento: 

1 - Caracterizar a inadimplência; 1 - Exonerar garantia vinculada; 
2 - Acionar o Parceiro Público; 2 - Acionar o Parceiro Público; 
3 - Realizar diligências junto aos Ordenadores 

de Despesas; 
3 - Reincorporar os valores pagos. 

4 - Efetuar o pagamento, caso atendidas todas 
as exigências. 

 

 

Em caso de inadimplência do parceiro público, os bens e direitos do Fundo 
poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. 
O FGP deve sub-rogar-se nos direitos do parceiro privado, ficando o Administrador obrigado a 
acionar o ordenador de despesas inadimplente. 

15º dia útil

Comunicado sobre o acionamento 
da garantia ao órgão superior do 
Ordenador de Despesas 
responsável pela PPP c/cópia para 
os Cotistas e Conselho Consultivo 

data do recebimento da 
solicitação de execução 
da garantia 10º dia útil

dia do recebimento da 
correspondência 

Manifestação e 
regularização 
pelo Ordenador 
de Despesas 

Pagamento da garantia pelo 
FGP, creditando a conta 
corrente do parceiro privado, 
caso não exista manifestação 
ou o pagamento pelos 
responsáveis  
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2 ADMINISTRAÇÃO 

O Banco do Brasil, administrador do FGP, é líder na gestão de recursos 
privados, por meio de sua subsidiária integral, BB DTVM, e atua, também, na gestão de 
recursos federais, administrando fundos, tais como: Fundo Constitucional do Centro-Oeste – 
FCO, Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e outros haveres da União. 

O Banco do Brasil executa com qualidade e segurança o serviço de custódia 
para terceiros, que envolve as atividades de movimentação, vinculação e desvinculação de 
ativos e é realizada por meio de controle de carteiras. 

Para cumprir o disposto no Art. 7º do Regulamento do FGP, o Banco do Brasil 
segrega a gestão do FGP de suas demais atividades e ainda: 

• estabelece práticas claras e precisas que assegurem o bom uso de 
instalações, equipamentos e arquivos comuns à gestão do FGP e outras atividades do 
Administrador; 

• adota procedimentos operacionais visando à preservação de informações 
confidenciais pelos administradores, empregados e prestadores de serviço do Administrador 
envolvidos na gestão do FGP; 

• zela para que somente funcionários envolvidos com a administração e gestão 
do FGP tenham acesso às informações confidenciais. 

A segregação visa mitigar o risco operacional dos processos e atender aos 
princípios do Chinese Wall, de forma a evitar conflitos de interesses. 

A Diretoria de Governo, vinculada à Vice-Presidência de Governo do Banco do 
Brasil é responsável pela administração legal, financeira e contábil do FGP, pela emissão do 
Laudo de Viabilidade de Garantias e pelo controle e execução de garantias. Para cumprir com 
efetividade estas responsabilidades integra-se com outras áreas do Banco.  

A liquidação, custódia e processamento das carteiras de ativos que compõem o 
patrimônio do FGP são realizadas pela Diretoria de Mercado de Capitais. 

A Gestão dos Ativos do FGP é realizada pela BB Administração de Ativos - 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM, subsidiária integral do Banco do 
Brasil. 

Na Figura 2 pode-se visualizar a distribuição das atividades em cada área 
envolvida na Administração direta do FGP, dentro do Conglomerado BB. 
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Figura 2 – Distribuição de Atividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O administrador do FGP atua de forma segura e transparente nas suas 
atividades, observando o princípio da ecoeficiência, as diretrizes traçadas pelo BB e pelo 
Regulamento do Fundo. 

Para a administração do FGP, observa as Políticas de Gerenciamento de Riscos 
adotadas pelo Banco do Brasil. A estratégia formulada pelo Banco para o gerenciamento de 
riscos, com visão integrada das diferentes categorias de riscos — Mercado, Liquidez, Crédito e 
Operacional —, é centralizada no Comitê de Risco Global. 

O Comitê de Risco Global define a disposição da Instituição para assumir riscos 
— os limites de risco, o nível de liquidez adequado, os planos de contingência e os modelos de 
mensuração de risco —, sendo responsável pela interdependência das várias áreas que 
monitoram o risco no Banco. 

2.1.1 Sistema de Controles Internos 

As ações inerentes à administração do FGP seguem as orientações do Código 
de Ética e Conduta do Banco do Brasil. O FGP cumpre as Políticas de Segurança da 
Informação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Identificação de clientes e fornecedores, 
Compliance e Gestão de Serviços Terceirizados instituídas e normatizadas pelo Banco do 
Brasil, tendo como base legal a Legislação específica de cada processo. 

O controle para mitigação de riscos é realizado por meio de cinco atividades 
básicas: segurança e proteção dos ativos e arquivos de informação; documentos e registros 
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adequados; segregação de funções; procedimentos adequados de autorizações para o 
processamento das transações; e verificações independentes. 

2.2 LAUDO DE VIABILIDADE DE GARANTIAS 

Por ocasião da realização dos estudos do projeto da BR 116/324, o 
administrador do FGP, elaborou o 1º Laudo de Viabilidade de Garantias, documento por meio 
do qual concluiu viável a concessão de garantia ao referido projeto de PPP, respeitadas as 
premissas contratuais. 

Para a elaboração do Laudo, a equipe do FGP, além de acompanhar todos os 
estudos e análises do projeto de investimento, realizados pelo Ministério do Planejamento, e de 
utilizar a assessoria especializada de outras áreas do Banco, contratou uma Consultoria 
Externa especializada em análise de técnicas de construção e reforma de estradas, para 
complementar os estudos inicialmente apresentados. 

Os diversos estudos do projeto de PPP da BR 116/324 evidenciaram a 
capacidade de geração de receitas suficiente para remunerar o capital do parceiro privado a 
ser investido no projeto, sendo então transformado em concessão de acordo com a Lei n.º 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Assim, muito embora o projeto da BR 116/324 tenha se transformado em uma 
concessão comum, a participação do Banco do Brasil no processo apresentou resultados 
efetivos, em especial pela aquisição/consolidação de conhecimentos, credenciando o Banco 
para atuar e contribuir nos processos de PPP. 

2.3 FÓRUM DE INVESTIMENTO 

O Fórum de Investimento é um espaço constituído com a finalidade de analisar 
assuntos relativos ao comportamento dos ativos que compõem as Carteiras do FGP e a forma 
de aplicação destes ativos, bem como outros procedimentos relacionados à Gestão do Fundo. 

Foi iniciado no 1º semestre/2007, em 29/05/2007, com a participação da BB 
DTVM, do Banco do Brasil e do Conselho Consultivo do FGP, tendo como foco as variações 
ocorridas no mercado de renda variável. 
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3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho têm a finalidade de auxiliar ao administrador no 
acompanhamento dos resultados da gestão e na adoção de ações de melhoria para os 
processos. 

A escolha dos processos para mensuração de desempenho observa a 
possibilidade de quantificação e qualificação das atividades desempenhadas pela 
administração do FGP, no que se refere às perspectivas administrativas e financeiras, 
processos internos, clientes e aprendizado/crescimento, relacionados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Indicadores de Gestão 

 

Perspectiva Indicadores / Descrição Finalidade 

Administrativa e 
Financeira 

• Perseguir o índice de Referência – 
Ativos - IMA-B. 

• Comparar a performance dos ativos do 
FGP, Classe 1, em relação ao IMA-B 
divulgado pela Andima 2. 

Processos 
Internos 

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

• Monitorar os prazos estipulados para 
cumprimento de recomendações de 
órgãos Reguladores e Fiscalizadores no 
prazo recomendado. 

Clientes 

• Prestar informações para os 
cotistas e órgãos reguladores e 
fiscalizadores atendendo o disposto 
no Regulamento do FGP; 

• Avaliar a qualidade das informações, 
assim como a tempestividade no envio 
das informações que tenham 
emissão/divulgação regulamentada; 

• Atender todas as demandas 
decorrentes de projetos de PPP 
Federais. 

• Acompanhar a formatação dos projetos 
de PPP, para emissão de Laudo de 
Viabilidade. 

Aprendizado e 
Crescimento 

• Desenvolver medidas para orientar 
o aprendizado e o crescimento do 
funcionário no atendimento das 
demandas constantes do 
Regulamento do FGP. 

• Capacitar os Funcionários visando 
alcançar a produtividade desejada; 

 
• Dotar o FGP de estrutura tecnológica. 

                                                 

2 Andima – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. 
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4 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS3 

4.1 RETROSPECTIVA 2006/2007 

A forte queda da inflação, a resposta relativamente tímida da atividade 
econômica ao processo de afrouxamento monetário em 2006 e a valorização do câmbio 
criaram um ambiente favorável para que o Banco Central do Brasil promovesse cortes mais 
agressivos na taxa de juros no primeiro semestre de 2007. Com isso, a taxa de juros básica da 
economia brasileira chegou ao seu patamar mais baixo, 11,25% ao ano. Ao todo foram dezoito 
reduções consecutivas desde setembro de 2005, quando a taxa era de 19,75%, acumulando 
uma diminuição de 8,5 pontos percentuais. Somente em 2007, foram seis cortes, com uma 
queda acumulada de 2 pontos percentuais. Embora a reação do crescimento tenha sido tímida 
em 2006, os números para 2007 já sinalizam um quadro bem diferente.  

O Produto Interno Bruto do segundo trimestre de 2007 subiu 0,8%, ante o 
primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2006, a alta foi de 5,4%. No 
primeiro semestre de 2007 o PIB subiu 4,9%, em relação ao primeiro semestre de 2006. No 
acumulado de 12 meses até junho de 2007, o crescimento foi de 4,8% em relação ao período 
anterior de 12 meses.  

Os crescimentos apurados no PIB do segundo trimestre de 2007 (5,4%) e no 
primeiro semestre deste ano (4,9%), na comparação com iguais períodos do ano anterior, 
foram os maiores apurados pelo IBGE desde 2004. Naquele ano, o crescimento no segundo 
trimestre havia sido de 7,5% e no primeiro semestre, de 6,4%. A principal diferença na 
conjuntura econômica entre os anos de 2004 e de 2007 é que, enquanto no primeiro o setor 
externo tinha uma influência positiva fundamental sobre o PIB, no segundo o principal impulso 
está sendo dado pelo mercado interno. 

A contribuição do setor externo para o PIB tem sido negativa desde o primeiro 
trimestre de 2006, porque as importações têm crescido em ritmo mais forte do que as 
exportações. Por outro lado, têm aumentado os resultados do consumo das famílias e da 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que refletem a demanda interna. Na comparação do 
segundo trimestre com o primeiro trimestre de 2007, o consumo das famílias mostrou aumento 
de 5,7%. 

Os investimentos, no conceito de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
apresentaram elevação de 13,8%. O consumo do governo teve alta registrada de 3,9%. As 

                                                 

3 As informações deste Capítulo foram elaboradas pela BB DTVM. 
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exportações de bens e serviços aumentaram 13,0% e as importações mostraram um 
crescimento de 18%. 

Apesar do tropeço registrado recentemente, quando a tensão com os problemas 
do mercado de crédito hipotecário nos Estados Unidos e as incertezas relacionadas ao cenário 
econômico global penalizaram os mercados, o Ibovespa4 superou vários recordes de 
fechamento, encerrando o mês de agosto em 54.637 pontos, número superior ao do 
fechamento dos negócios em 31 de julho (54.182 pontos). No dia 16 de agosto, no pior 
momento da crise, a Bovespa havia fechado com 48.015 pontos, uma desvalorização de 11,4% 
em relação ao fechamento de julho. Entretanto, a recuperação do mercado doméstico não 
atingiu o ápice do mês de julho, quando, dias antes da onda de turbulências, as ações 
brasileiras operavam na casa dos 58.000 pontos. Apesar dos "solavancos" registrados neste 
ano, o Ibovespa acumulou, até o mês de agosto, uma valorização de 22,85% e ainda detém o 
posto de aplicação mais rentável no ano. 

Ao longo dos últimos 18 meses, a Política Fiscal também passou por um 
“afrouxamento”, sem, no entanto, comprometer a meta de superávit primário. Considerando o 
fluxo acumulado no ano de 2007, o superávit primário alcançou R$ 79,6 bilhões (5,58% do 
PIB), superando em 0,76 p.p. do PIB o valor acumulado no mesmo período do ano anterior. O 
superávit primário acumulado em doze meses totalizou R$ 107 bilhões (4,37 % do PIB) em 
julho, comparativamente a R$ 104,7 bilhões (4,3% do PIB) em junho. 

A dívida líquida do setor público atingiu R$ 1.104,7 bilhões (44,4% do PIB) em 
julho, elevando-se 0,1 p.p. do PIB em relação a junho. No ano, a dívida líquida do setor público 
apresenta redução equivalente a 0,5 p.p. do PIB. O resultado primário contribuiu para essa 
redução com 3,2 p.p. do PIB, o efeito do crescimento do PIB valorizado, com 2 p.p., e o ajuste 
de privatizações, com 0,1 p.p. Quanto aos dados do setor externo, o país conseguiu manter a 
trajetória de melhora nos indicadores de solvência, a exemplo do que vem acontecendo nos 
últimos anos, apesar de uma leve redução do superávit da balança comercial.  

A balança comercial de agosto fechou com um superávit de US$ 3,535 bilhões, 
com exportações de US$ 15,101 bilhões (média diária de US$ 656,6 milhões) e importações de 
US$ 11,566 bilhões (média diária de US$ 502,9 milhões). O superávit de agosto é 22,37% 
menor que o superávit registrado em agosto de 2006, de US$ 4,554 bilhões. Em relação a 
agosto do ano passado, as exportações cresceram 10,5%, enquanto que as importações 
tiveram um crescimento de 26,9%. O saldo acumulado no ano, de US$ 27,513 bilhões, é 
7,51% menor do que o acumulado de 2006, que foi de US$ 29,747 bilhões. O superávit 
acumulado em 12 meses, de US$ 44,224 bilhões, é 4,32% menor em relação ao mesmo 

                                                 

4 O Índice Bovespa é o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações constituída em 02/01/1968 (valor-base: 
100 pontos), a partir de uma aplicação hipotética. Supõe-se não ter sido efetuado nenhum investimento adicional desde então, 
considerando-se somente os ajustes efetuados em decorrência da distribuição de proventos pelas empresas emissoras (tais como 
reinversão de dividendos recebidos e do valor apurado com a venda de direitos de subscrição, e manutenção em carteira das 
ações recebidas em bonificação). Dessa forma, o índice reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também o 
impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno total de suas ações componentes.  
A finalidade básica do Ibovespa é a de servir como indicador médio do comportamento do mercado de ações brasileiro. 
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período de 2005/2006, que era de US$ 46,224 bilhões. O superávit de agosto superou as 
expectativas de instituições financeiras, que previam um resultado entre US$ 2,800 bilhões a 
US$ 3,500 bilhões. 

O bom resultado das contas externas permitiu ao Banco Central acumular 
reservas em ritmo forte. Em julho, as reservas internacionais cresceram US$ 8,8 bilhões, 
comparativamente ao mês anterior, ao somar US$ 155,9 bilhões. Em dezembro de 2005 as 
reservas internacionais estavam em US$ 53,8 bilhões e US$ 85,8 bilhões em dezembro de 
2006. 

Vale destacar a elevação na classificação de risco do Brasil anunciada pela 
agência Moody's em meados de agosto. Do ponto de vista prático, a decisão foi nula e não 
afetou os preços dos ativos, mas acabou reforçando a tese de que o País tem passado bem 
pela turbulência que atinge os mercados financeiros. A decisão, embora defasada em relação 
às outras agências, mostrou relativa confiança nos avanços da economia brasileira. 

4.2 AMBIENTE ECONÔMICO 2006/2007 

Análise dos principais eventos ocorridos entre setembro de 2006 a agosto de 
2007 nas empresas cujas ações compõem os ativos de renda variável do Fundo Garantidor 
das Parcerias Público-Privadas é apresentada nos subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

4.2.1 Banco do Brasil 

O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no 1S07. O lucro 
recorrente foi de R$ 2,9 bilhões, ou seja, 84,4% superior ao observado no 1S06. O resultado foi 
influenciado, sobretudo, pelo crescimento de 29% da carteira de crédito, com destaque para as 
operações com pessoas físicas (consignado e veículos) e pessoas jurídicas (PME); pelo 
incremento das receitas de prestação de serviços em 10,7% e elevação das receitas de 
operações de crédito (16,6%). 

O crédito pessoa física respondeu por 19,2% da carteira do BB. Merece 
destaque o crédito consignado que, ao final do 1S07, atingiu R$ 10,2 bilhões de saldo, 
crescimento de 68,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com esse resultado o 
BB conquistou 17,6% de participação de mercado ante 17,2% em dezembro/2006. 

Cabe ressaltar também o desempenho das operações de crédito para pessoas 
jurídicas do mercado de Médias e Pequenas Empresas que aumentaram 28,8% em 
comparação a junho de 2006 e 10,0% em comparação a março/2007. 

O lucro líquido do 2T07 veio em linha com as expectativas de mercado. 
Destacamos o forte crescimento da carteira de crédito (29% em 12 meses). Em comparação 
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com o trimestre anterior, o aumento foi de apenas 3,5%, mas os segmentos de Pessoa Física e 
Pequenas e Médias Empresas apresentaram uma alta de 6,8% e 10%, respectivamente. Os 
demais componentes de Pessoa Jurídica e Empréstimos no exterior tiveram uma retração - 
2,1% e 0,8%, respectivamente. No segmento de Pessoa Física, o incremento foi decorrente, 
principalmente, das operações de consignado e veículos. A carteira de agronegócios 
apresentou uma elevação de 22,2% em 12 meses e 4,3% no comparativo com o 1T07, em 
função da liberação de recursos para a safra 2006/2007. A carteira de Agronegócios 
representa 33,6% da carteira total, enquanto as operações do segmento de varejo participam 
com 33,1%, o segmento de atacado com 24,4% e os demais com 8,9%.  

Cabe ressaltar o crescimento das receitas com operações de crédito e prestação 
de serviços (aumento da base de clientes e crescimento da carteira de crédito para o varejo). 
No 2T07, as receitas de equalização também contribuíram para o crescimento das receitas 
com operações de crédito (elevação de 7% no trimestre e 170,6% em 12 meses). O 
faturamento com cartões cresceu 26,3% em 12 meses. Os negócios com seguros, previdência 
e capitalização também tiveram uma boa performance com uma elevação de 31,3% em 
comparação ao 2T06.  

As receitas operacionais evoluíram 3,6% em 12 meses, enquanto que as 
despesas administrativas tiveram um aumento maior (11,9%), principalmente, devido ao 
impacto do PAA5 nas despesas de pessoal. Desconsiderando os efeitos do PAA, o índice de 
eficiência no período foi de 44,7%, 0,6 p.p. superior ao do 1T07, mas 0,7 p.p. melhor que o do 
2T06. Um outro destaque é a melhora nos indicadores de inadimplência em comparação a 
2006 e estabilidade em relação ao trimestre anterior. Como observamos em outros bancos de 
grande porte, o índice de Basiléia Tier I ficou abaixo de 11% (10,6% no 2T07). O índice de 
Basiléia total, considerando o montante do Nível II atingiu 15,9%, uma redução de 1,3 p.p. em 
relação ao trimestre anterior. A principal justificativa foi uma alteração na ponderação dos 
créditos tributários. 

A partir de julho/2007, o Banco Central alterou a ponderação da exposição 
cambial líquida, o que pode trazer uma pressão adicional nos níveis de adequação. O 
Unibanco, por exemplo, apresentou uma simulação de seu indicador de Basiléia em julho pela 
regra anterior e pela regra atual, o que dava uma diferença de 1,5 p.p. O resultado do Banco foi 
positivo, como esperado, com destaque para o crescimento da carteira com melhores níveis de 
risco. 

O Banco tem mostrado esforço para implementar estratégias favoráveis também 
pelo lado das despesas com reorganização da estrutura de suporte, Plano de Afastamento 
Antecipado (PAA) e Plano de Adequação de Quadros (PAQ). O movimento de seus papéis, no 
entanto, fica restrito pela recente divulgação de uma nova oferta secundária. Aparentemente, 
os investidores atribuíram um "valor justo" de R$ 30,00 para as ações do Banco até a 

                                                 

5 PAA – Plano de Afastamento Antecipado 
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finalização da operação. Com o recente sell-off, seus papéis estão bastante atrativos e com um 
upside de cerca de 47% para o fim do ano. Até o fim de 2007 o Banco entrará no mercado de 
financiamento de imóveis e fará a tão aguardada emissão secundária de ações, mesmo diante 
da crise de crédito hipotecário de alto risco que se abateu sobre o mercado internacional. 

O Banco do Brasil deve continuar a apresentar um bom crescimento no volume 
de operações de crédito, que combinado a uma política eficiente de controle de inadimplência e 
melhora nos índices de eficiência, conforme visto no último ano, podem proporcionar 
resultados melhores. 

O desempenho das ações do Banco do Brasil no período de 1º de setembro de 
2006 a 31 de agosto de 2007 pode ser observado no Gráfico 1. É importante ressaltar que em 
04/06/2007 o Banco do Brasil fez o desdobramento de suas ações na proporção 1:3, ou seja, 
duas novas ações para cada ação existente. Sendo assim, o valor das ações foi dividido por 
três sem alterar o patrimônio total. 

Gráfico 1 – Cotação das Ações BBAS3 (variação diária) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Companhia Vale do Rio Doce 

Constituída em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) é a segunda 
maior mineradora do mundo, com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 100 
bilhões. É a maior produtora e exportadora de minério de ferro e pelotas do mundo, com 
participação de aproximadamente 33% do mercado transoceânico.Com a aquisição da Inco, a 
Vale tornou-se uma das maiores produtoras de níquel do mundo. O níquel é utilizado na 
fabricação de aço inoxidável, baterias, ligas especiais e químicos.  

A Vale possui vastos recursos minerais, com amplas reservas de minério de 
ferro, bauxita, cobre/ouro, caulim, manganês, níquel e potássio. É uma das produtoras 
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integradas de alumínio (bauxita, alumina e alumínio primário) de menor custo no mundo e 
grande produtora de caulim, insumo utilizado para revestimento de papel. A empresa também 
produz potássio, matéria prima para a indústria de fertilizantes. 

As vendas de minério de ferro da CVRD alcançaram 62,081 milhões de 
toneladas, com elevação de 3,98% em relação ao 2T06. Já as vendas de pelotas, no montante 
de 10,175 milhões de toneladas no 2T07 apresentou aumento de 36,8% em relação ao 2T06. 
Tendo em vista a aceleração da produção mundial de aço, a demanda por pelotas foi 
consideravelmente fortalecida devido ao seu uso mais intensivo para elevação de 
produtividade. 

A receita com vendas de carvão alcançou R$ 81,5 milhões, dos quais R$ 59,0 
milhões foram relativos ao carvão metalúrgico (semi-hard, semi-soft e PCI) e R$ 22,5 milhões 
ao carvão térmico. A companhia vendeu 470 mil toneladas de carvão metalúrgico e 228 mil de 
carvão térmico em maio/junho de 2007. 

O volume de carga geral transportada nas ferrovias durante o segundo trimestre 
de 2007 somou 8,269 bilhões de tku (tonelada Km útil), 3,9% superior ao volume transportado 
no 2T06, de 7,962 bilhões de tku. As principais cargas transportadas foram os produtos 
agrícolas, com 47,8% do total, o que foi influenciado pelo crescimento da produção agrícola no 
Brasil, produtos siderúrgicos 38,4% das cargas transportadas, combustível, 8,4%, e outros, 
5,4%. 

Os portos e terminais marítimos da Companhia movimentaram 7,121 milhões de 
toneladas de carga geral, ante 7,781 milhões de toneladas no 2T06. 

No 2T07, os serviços de logística geraram receita bruta de R$ 952 milhões, 6,3% 
acima do montante do 2T06, R$ 896 milhões. O transporte ferroviário contribuiu com R$ 788 
milhões, os serviços portuários, R$ 120 milhões, e navegação de cabotagem e os serviços de 
apoio portuário, R$ 43 milhões. 

No primeiro semestre deste ano a CVRD investiu US$ 5,759 bilhões. Excluindo-
se os dispêndios com aquisições, o Capex do 1S07 somou US$ 2,779 bilhões, contra US$ 
1,897 bilhão no mesmo período de 2006, numa expansão de 46,5%. Os investimentos com 
projetos foram de US$ 1,78 bilhão no semestre, sendo que os maiores dispêndios se 
concentraram no Goro, US$ 504 milhões, Itabiritos US$ 224 milhões, Alunorte 6 e 7 US$ 181 
milhões, Onça Puma US$ 153 milhões e corredor Norte (logística do minério de ferro) US$ 113 
milhões. 

A CVRD já obteve do governo de Moçambique a licença de implantação do 
projeto Moatize, que prevê a exploração de mina de carvão a céu aberto por 35 anos, com 
produção média anual estimada de 11 milhões de toneladas de produtos de carvão, sendo 8,5 
milhões de carvão metalúrgico e 2,5 milhões de carvão térmico. 

As aquisições no 1S07 totalizaram US$ 2,960 bilhões, incluindo US$ 2,053 
bilhões referentes à parcela restante paga aos acionistas da Inco Ltd. neste ano. Já os 
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desinvestimentos geraram receita de US$ 931,5 milhões, sendo US$ 728 milhões 
correspondentes a ações da Usiminas e US$ 203,5 milhões da Log-In Logística. 

A CVRD fez o spin-off de alguns ativos de logística que não faziam parte de seus 
negócios principais, criando a Log-In Logística, cujo propósito é oferecer ao mercado soluções 
integradas para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta por via 
marítima e/ou ferroviária. As vendas de ativos não estratégicos, além da geração extraordinária 
de caixa, promovem melhoria na alocação do capital e criam valor que muito provavelmente 
não estava considerado nos preços das ações da Companhia. 

Colaboram para o bom desempenho da empresa os seguintes fatores: 

• aumento de 9,5% para o minério de ferro, de 5,28% para pelotas em 2007 e 
perspectivas de novo aumento para 2008 em função da manutenção do volume de importação 
de minério de ferro pela China e limitação do crescimento da oferta no curto prazo, mantém o 
desequilíbrio entre oferta e demanda por minério; 

• preço do Níquel em patamar ainda elevado, em conseqüência da inexistência 
de novos projetos entrando em operação em 2007/2008; 

• possível substituto para o Níquel, o “NiCr pig iron”, tem limitações em seu uso 
por ser um produto de alto custo com forte impacto ambiental, alto consumo de energia, 
impurezas e qualidade inconsistente; 

• a CVRD tem a classificação de investment grade, com rating Baa3 pela 
Moody’s Investors Service, BBB pela Standard & Poor’s Ratings Services e BBB pela Fitch 
ratings; 

• a CVRD tem como premissa negociar seus produtos apenas por contratos de 
longo prazo, não atuando no mercado spot. 

Note-se ainda que podem prejudicar o desempenho futuro da Companhia os 
seguintes fatores: 

• a possibilidade de uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa 
pode refletir de forma significativa nos preços das commodities internacionais (30% do 
consumo mundial); 

• possibilidade de inversão do ciclo de alta dos preços dos metais, em virtude 
de possível redução da demanda global; 

• flutuações nas taxas de câmbio. 

 
O quadro evolutivo das ações da Companhia Vale do Rio Doce (Vale5) no 

período de 01/09/2006 a 31/08/2007 pode ser visualizado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Cotação das Ações VALE5 (variação diária) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Eletrobrás  

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás é uma empresa de economia 
mista controlada pelo Governo Federal, com 52,6% do capital total e 53,99% das ações 
ordinárias, com seus papéis negociados nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), de 
Madri, e nos Estados Unidos (por meio dos programas de ADR nível 1). 

Criada em 1962 para promover estudos e projetos de construção e operação de 
usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações, destinadas ao suprimento de energia 
elétrica no país, a Eletrobrás adquiriu características de holding, sendo suas principais 
controladas: Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul e CGTEE. É responsável ainda 
pela comercialização da energia elétrica gerada pela ITAIPU Binacional, onde adquire e 
repassa a energia elétrica produzida pela controlada em conjunto com o Governo do Paraguai.  

Presente em todo o Brasil, as empresas do Grupo Eletrobrás têm capacidade 
instalada para produção de 37.858 MW. São 57.261 km de linhas de transmissão, 
representando mais de 56% do total nacional, através de 29 usinas hidrelétricas, 15 
termelétricas e duas nucleares. 

A Eletrobrás encerrou o ano de 2006 com lucro líquido de R$ 1.161,3 milhões, 
apresentando variação de 23% em relação a 2005 (R$ 974,5 milhões). No ano de 2006, a 
receita líquida foi 7% superior à de 2005. Apesar da melhor performance das subsidiárias, o 
resultado foi negativamente impactado pela receita de Itaipu, indexadas ao dólar, que registrou 
desvalorização frente ao real no período.  

A Eletrobrás registrou R$ 17,8 bilhões aproximadamente de despesas 
operacionais, sendo os gastos com pessoal, material e serviços de R$ 3,98 bilhões, 14% 
superior a 2005. Assim, a margem EBITDA foi de 37,6%, contra 39,3% em 2005. 
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Contribuem para o desempenho da empresa: 

• a maior capacidade de geração instalada no país, 37.056 MW, representando 
43% da potência instalada no Brasil; 

• o maior ativo de transmissão brasileiro, com 55.940 km de linhas de 
transmissão; 

• EBITDA: O aumento dos preços de MWh, principalmente a partir de 2009, 
representa aumento na margem EBITDA das geradoras do grupo com a renovação dos 
contratos de energia velha; 

• Consumo: Tendência de crescimento acelerado da demanda, com o 
crescimento do PIB; 

• Estrutura de Capital: Baixo endividamento, demonstrando saúde econômico-
financeira com estrutura DEBT/EQUITY de 29% / 71%, já considerando passivo atuarial. 

O desempenho da empresa pode ser afetado negativamente por: 

• ingerência política na gestão da empresa; 

• venda de energia com valor abaixo da média do mercado; 

• investimentos em geração com baixa taxa interna de retorno. 

O desempenho das ações da Eletrobrás pode ser visualizado pelo Gráfico 3. Em 
20/08/2007, as ações representativas do capital social da Eletrobrás passaram a ser 
negociadas grupadas na proporção de 500 ações para uma ação. Como as ações da 
Companhia eram negociadas em grupo de 1000, a partir do grupamento essas ações são 
negociadas por unidade, entretanto, o valor de cada ação equivale à metade do valor 
anteriormente negociado, não alterando o patrimônio total. 

 
Gráfico 3 – Cotação das Ações ELET3 (variação diária) 
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4.2 PERSPECTIVAS ECONÔMICAS 2007/2008 

O cenário traçado para a economia brasileira nos próximos meses é de 
continuidade da trajetória de crescimento atual. Ou seja, a tendência esperada para os 
principais fatores de expansão deste ciclo de crescimento recente, política fiscal, setor externo, 
crédito e renda, são de continuidade do comportamento positivo. 

Os indicadores de atividade estão mostrando uma tendência robusta, que 
deverá ser refletida em taxas de crescimento mais elevadas do que aquelas observadas nos 
últimos anos e acima dos números que esperávamos inicialmente para 2007. As vendas de 
varejo têm apresentado uma trajetória de crescimento desde janeiro 2003, refletindo o 
crescimento da renda real, indicadores da confiança de consumidor em níveis elevados e, em 
grande medida, o processo da redução de taxa de juros, que dá um impulsionando adicional ao 
crédito ao consumidor. Ainda do ponto de vista da atividade, os indicadores da produção 
industrial também estão mostrando desempenho positivo, com o setor industrial dos bens de 
capital registrando um desempenho robusto. O segmento foi um dos motores da recuperação 
recente e deverá garantir a continuidade deste retrato favorável. Este movimento é consistente 
com taxas mais elevadas de investimento e com taxas de juros em níveis mais baixos. 

O crescimento está se firmando, de 3,7% no final de 2006 para 4,8% nos doze 
meses encerrados em junho de 2007. Ainda em relação ao crescimento, os bons resultados do 
consumo das famílias e dos investimentos ilustram a "mudança de composição" que está 
ocorrendo no crescimento da economia brasileira desde o início de 2006, com o mercado 
interno tomando o lugar das exportações como principal motor da atividade. O aumento do 
consumo das famílias no segundo trimestre de 2007 foi influenciado pelo aumento de 5,2% na 
massa salarial real no segundo trimestre deste ano ante igual período do ano passado e pela 
expansão, neste período, de 26,5% no saldo de operações de crédito do sistema financeiro 
para pessoas físicas. 

Quanto aos efeitos da recente turbulência na economia mundial, eles ainda não 
afetaram e nem devem prejudicar o desempenho da economia em 2007. No entanto, para o 
próximo ano, o desempenho da economia deverá ser afetado, não só pelos efeitos da 
turbulência, mas também pela menor redução da taxa básica de juros no front doméstico. 
Neste sentido, a projeção do crescimento do PIB para 2007 é de 4,9%. E, para 2008 estima-se 
um crescimento de 4,4%. 

Em relação à política monetária e inflação, espera-se que o Comitê de política 
Monetária continue seu processo de flexibilização, com um cenário de inflação que continua se 
apresentando favorável. Em que pese uma leve deterioração nas expectativas para 2007, 
reflexo da inflação corrente acima do esperado, todas as projeções ainda estão sinalizando 
uma taxa de inflação abaixo da meta. Conseqüentemente, a expectativa é que em 2007 e 2008 
a política monetária continuará a ser conduzida de uma maneira consistente com o sistema de 
metas de inflação, dando prioridade à manutenção da estabilidade econômica. Isto é, mesmo 
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que a margem para a redução de taxas de juros seja bem mais estreita do que no passado 
recente, acredita-se que ela ainda existe. 

Para outubro/2007, as apostas estão centradas em uma pequena redução da 
taxa básica de juros (0,25 p.p.) ou mesmo a sua manutenção até o fim do ano. O motivo é a 
elevação do ritmo de crescimento da demanda ao lado de alguma pressão inflacionária 
causada pelo grupo de alimentos. Foi revisada para cima a projeção de inflação de 3,90% para 
4,10% em 2007 e, está sendo esperado um IPCA em torno de 4,10% também em 2008. 

Os riscos associados ao comportamento da inflação em 2008 são maiores e 
exigem maior cautela na política monetária. Em resumo, o ambiente interno, de maior 
crescimento e de maior inflação, por si só, já recomendaria maior cautela do Banco Central. 

É importante destacar que na reunião do COPOM de 05/09/2007 a taxa de Selic 
foi reduzida por 25 pontos-base, de 11,50% para 11,25% ao ano. A surpresa foi a decisão por 
unanimidade. 

Neste sentido, a avaliação geral foi que, ao tomar a decisão por unanimidade, o 
comitê deixou a porta aberta para a continuidade da trajetória de queda da Selic. Muito 
embora, o tom do comunicado divulgado após a reunião também indique que o fim desse 
processo de flexibilização monetária está perto. Trabalha-se então com uma taxa Selic entre 
11,00% e 11,25% até o final de 2007. Em 2008, a taxa Selic seria reduzida para 10,25% ao 
ano. 

Enfim, aliado à queda da taxa de juros, que vem permitindo a expansão do 
crédito, os números de emprego e renda sugerem que a demanda interna continuará sendo o 
mais importante componente a sustentar o crescimento nos próximos anos. Na margem, a 
contribuição do setor externo terá menor importância relativa. Embora os saldos comerciais 
esperados ainda sejam confortáveis, as importações devem continuar a crescer mais que as 
exportações. Ainda assim, a taxa de câmbio deverá exibir um comportamento favorável. A 
verdade é que o Brasil tem um balanço de pagamentos bem mais sólido hoje. 

Em 2002, o País apresentava um déficit de transações correntes próximo de 
US$ 20 bilhões, enquanto as amortizações das dívidas externas, pública e privada, em um ano 
eram pouco superiores a US$ 40 bilhões. Além disso, as reservas cambiais estavam perto de 
US$ 30 bilhões. Por outro lado, agora o País tem um saldo positivo das contas correntes ao 
redor de US$ 11 bilhões, enquanto as amortizações das dívidas externas, pública e privada, 
são um pouco superiores a US$ 20 bilhões e, além disso, as reservas internacionais já 
superaram US$ 161 bilhões em agosto, o que indica que as chances de o País sofrer 
problemas de liquidez externa são pequenas. Ou seja, os melhores fundamentos 
macroeconômicos tendem a inibir grandes flutuações dos prêmios de risco e do câmbio, em 
caso de uma crise acentuada na economia mundial. 

Assim, é importante lembrar que o cenário econômico mundial vem registrando 
algumas mudanças importantes e deve ter um período um pouco mais difícil à frente. A 
premissa básica que está incorporada ao cenário é que o crescimento econômico global 
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também deverá ter continuidade, embora a expansão deva acontecer a uma taxa anual 
ligeiramente abaixo de 5% nos próximos anos. 

O crescimento deverá ser liderado por uma rápida expansão nas economias em 
desenvolvimento, sobretudo China e Índia. Economias mais desenvolvidas devem registrar um 
crescimento a taxas mais próximas de 2%. Já a economia americana deverá continuar 
apresentando um resultado fraco nos anos de 2007 e 2008, tendo em vista a intensa recessão 
do mercado imobiliário, que parece ainda não ter encontrado seu “piso”, sendo que, 
conseqüentemente, o seu efeito sobre o ritmo do consumo norte-americano, também, ainda 
não aconteceu em toda a sua intensidade. Ou seja, apesar do cenário favorável, tanto para a 
economia brasileira como para a economia mundial, é importante ter em mente que os riscos 
associados à concretização deste cenário cresceram muito nos últimos dois meses. 

A crise iniciada no final de julho/2007 trouxe uma evolução desfavorável para o 
mercado financeiro, criando falta de confiança em cima de perdas ainda difíceis de serem 
estimadas por ausência de informação. A crise tem potencial para tornar mais grave o atual 
processo de desaceleração da economia norte-americana e as causas originárias da crise 
devem continuar se deteriorando pelo menos até o final de 2008, quais sejam, a recessão do 
setor imobiliário, com queda do preço dos imóveis e da demanda, e a elevação da 
inadimplência. 

Várias medidas de socorro monetário e fiscal já estão sendo sinalizadas nos 
Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. O desfecho da crise, no entanto, ainda está 
longe de ser claro. Neste contexto, o Federal Reserve, na reunião de 18/09/2007, decidiu por 
unanimidade cortar sua taxa básica de juros para 4,75% ao ano (corte de 0,5 ponto 
percentual), a fim de evitar que a crise de crédito, causada pelos problemas no segmento de 
hipotecas de risco, causasse uma desaceleração acentuada na economia. Foi o primeiro corte 
de juros do Fed desde junho de 2003. No entanto, não é possível precisar, ainda, se as 
políticas de estímulo monetário e fiscal serão suficientes para evitar uma maior desaceleração 
global. 
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5 DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO 

5.1 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL) 

Os ativos totais do FGP são compostos por participações acionárias na 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no Banco do Brasil e na Eletrobrás, que compõem a 
carteira de Classe 2. Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B), operações 
compromissadas, lastro LTN, e dinheiro em conta de depósito à vista compõem a carteira de 
Classe 1. 

Neste Exercício Social, a evolução dos ativos do FGP se deu, principalmente, 
pela valorização das participações acionárias do Fundo na CVRD, no Banco do Brasil e na 
Eletrobrás, pelo recebimento de proventos sobre estas participações e juros incidentes sobre 
as aplicações realizadas em Notas do Tesouro Nacional, série B. 

Em 31/08/2007, a carteira de ativos de Classe 2 representava 96,1% do total de 
ativos do FGP e a carteira de Classe 1 participava com 3,9% no patrimônio do Fundo, como 
pode ser observado no Gráfico 4. 

 
 

Gráfico 4 – Ativos FGP - % Classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do 2º Exercício Social do FGP, os ativos que compunham o seu 
patrimônio totalizavam R$ 5,43 bilhões. A composição dos ativos do Fundo pode ser observada 
na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Posição dos ativos do FGP em 31/08/2007 

Classe Ativos Quantidade Valor 

Classe 1 

Depósitos bancários - 2.250,54
Aplicações em operações compromissadas, lastro LTN 15.069 12.908.332,53
Títulos públicos 
 Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B) 122.135 196.619.257,46

Total da Carteira de Classe 1 137.204 209.529.840,53 

Classe 2 

Títulos de renda variável 
 Ações de sociedades abertas 
  Banco do Brasil S.A. - ON 60.000.000 1.717.800.000,00
  Eletrobrás - ON 40.000.000 1.020.800.000,00
  CVRD - PNA 30.452.046 2.479.710.105,78

Total da Carteira de Classe 2 130.452.046 5.218.310.105,78 
TOTAL DO ATIVO 5.427.839.946,31 

 

A evolução dos ativos do FGP acompanhou o movimento do mercado de títulos 
e valores mobiliários, tanto de renda fixa quanto de renda variável, e pode ser observada no 
Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Evolução dos Ativos totais do FGP (variação diária) 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Ativos de Classe 1 

 A carteira de ativos de Classe 1 do FGP, ao final do 2º Exercício Social 
(31/08/2007), era composta por títulos públicos federais, operações compromissadas e dinheiro 
em espécie, no valor total de R$ 209,5 milhões, distribuídos conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Ativos Classe 1 (em Reais) 
 

Carteira Ativos Quantidade Valor de Mercado 

Classe 1 
NTN-B 122.135 196.619.257,46
Operações Compromissadas 15.069 12.908.332,53
Saldo em Tesouraria - 2.250,54

Total 137.204 209.529.840,43 
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A principal fonte de recursos alocados na Classe 1 foi o recebimento de 
proventos dos ativos de renda variável (dividendos e Juros sobre Capital Próprio - JCP), do 
Banco do Brasil, no valor de R$ 45,6 milhões, da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 
38,5 milhões e da Eletrobrás correspondente a R$ 5,6 milhões, formando o montante de R$ 
89,7 milhões. Estes valores foram creditados em conta corrente do Fundo e posteriormente 
convertidos para a carteira de Classe 1, aplicados em títulos públicos federais e operações 
compromissadas. 

As compras de NTN-B tiveram como objetivo ajustar a entrada de recursos 
oriundos de dividendos à rentabilidade esperada para a Classe 1 (IMA-B). A compra das Letras 
Financeiras do Tesouro (LFT) foi realizada para evitar o desequilíbrio financeiro do Fundo em 
relação ao limite permitido para aplicação em operações compromissadas (15% do valor total 
da Carteira de ativos da Classe 1), quando da entrada de dividendos e juros sobre capital 
próprio, e posteriormente vendidas para compra de NTN-B. O objetivo é adquirir a preço de 
mercado títulos pós-fixados que não embutem risco de taxa de juros. 

 Os rendimentos transferidos da Classe 2 e o recebimento de juros de NTN-B 
influenciaram a evolução da carteira de Classe 1. A evolução do PL da Classe 1 pode ser 
observada no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – PL Classe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na composição da Carteira da Classe 1 (Gráfico 7) verificou-se a venda do 
estoque total de LFT e a compra concomitante de NTN-B para acompanhar a Carteira teórica 
do IMA-B. Em 31/08/2007, o total de operações compromissadas na Carteira de Classe 1 do 
FGP correspondia a 6,2% do total, abaixo, portanto, do limite regulamentar de 15%. 
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Gráfico 7 – Composição de Carteira – Classe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Ativos de Classe 2  

A carteira de ativos de Classe 2 do FGP é composta por participações acionárias 
no Banco do Brasil, na Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e na Eletrobrás. Em 31/08/2007, 
a carteira de ativos de Classe 2 do FGP totalizava R$ 5,2 bilhões. O crescimento se deu em 
função somente da valorização de mercado das ações que compõem a Carteira. As ações da 
CVRD tiveram a maior variação no período, como pode ser visualizado no Gráfico 8. 

 
Gráfico 8 – Composição da Carteira - Classe 2 (Ações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Exercício 2006/2007, o FGP recebeu Dividendos e Juros sobre Capital 
Próprio referentes às suas participações acionárias no valor de R$ 89,7 milhões (Tabela 6). 
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Tais proventos, conforme definido no Regulamento do Fundo, foram convertidos em ativos de 
Classe 1. 

Tabela 6 – Dividendos/JCP recebidos 

Companhia Valor (em Reais) % 
Participação 

Banco do Brasil 45.580.179,17 50,8%
Companhia Vale do Rio Doce 38.516.877,53 43,0%
Eletrobrás S.A. 5.574.514,00 6,2%

Total recebido no período de 01/09/2006 a 31/08/2007  89.671.570,70 100,0% 

 

As ações do Banco do Brasil renderam ao FGP R$ 45,6 milhões, o que equivale 
a 50,8 % do valor recebido pelo Fundo a título de proventos sobre as participações acionárias 
no exercício 2006/2007. 

Durante o 2º Exercício Social não foram realizadas negociações com ativos da 
Classe 2. As vendas destes ativos, quando necessárias, serão realizadas pelo 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 às diretrizes da Assembléia de Cotistas. 

A evolução do Patrimônio Líquido da Carteira de Classe 2 pode ser observada 
no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – PL Classe 2 
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se a cota do último dia útil do período pela cota do último dia útil do período anterior. 

A Carteira de Classe 1 é composta por moeda corrente, operações 
compromissadas e títulos públicos federais. 

A Carteira de Classe 2 é composta por Ações de Cias. listadas em Bolsa de 
Valores e seus proventos, os quais por determinação do Regulamento do FGP são transferidos 
para a Carteira de Classe 1 no dia de seu efetivo recebimento. 

O FGP iniciou suas atividades em 27/01/2006, com a integralização de parte de 
seu patrimônio pela União. Os ativos integralizados pela União, no FGP, foram as ações 
BBAS3, ELET3 e VALE5 e integram a Carteira de Classe 2. A Carteira de Classe 1 foi criada 
em 08/03/2006, com o recebimento de proventos da Carteira de Classe 2. 

A rentabilidade do FGP e o valor patrimonial das cotas, por Classe de ativos, nos 
últimos três semestres calendário estão representados na Tabela 7. 
 

Tabela 7 – Rentabilidade do FGP e valor patrimonial da cota por semestre calendário 

Período 
Rentabilidade do FGP Valor Patrimonial da Cota 

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 
1º semestre/2006 -4,73% 7,81% 952,708099 1.078,080825
2º semestre/2006 13,85% 23,05% 1.084,640967 1.326,620766
1º semestre/2007 12,57% 28,40% 1.220,955605 1.703,410546

 

5.2.1 Rentabilidade da Carteira de Classe 1 

O resultado líquido auferido com a aplicação de recursos do FGP em Renda Fixa 
está discriminado na Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Resultado líquido da Carteira de Renda Fixa do FGP - Classe 1 
Descrição Valores (em Reais) 
Rendas de Aplicações em Operações Compromissadas 614.675,30
Rendas de LFT 166.543,71
Rendas de NTN-B 16.824.713,90
TVM - Ajuste ao Valor de Mercado - LFT 40,38
TVM - Ajuste ao Valor de Mercado – NTN-B 7.333.951,72
RESULTADO LÍQUIDO DA CARTEIRA DE RENDA FIXA 24.939.925,01 

Os recursos ingressos na carteira de Classe 1 são provenientes dos pagamentos 
de proventos das ações que compõem a carteira de Classe 2 do Fundo, creditados conforme 
decisão da empresa emissora das ações, e de juros (cupons) incidentes sobre NTN-B. 

O Gráfico 10 mostra a evolução da rentabilidade da carteira de classe 1 e a 
aderência ao IMA-B, benchmark, perseguido pelo Fundo, durante o exercício 2006/2007. Neste 
período, a rentabilidade da Carteira de Classe 1 do FGP foi de 20,0% e a do IMA-B foi de 
20,8%. 
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Gráfico 10 – Rentabilidade FGP Classe 1 x IMA-B 
 

 

 

 

 

5.2.2 Rentabilidade da Carteira de Classe 2 

A rentabilidade da carteira de Classe 2 do FGP está diretamente vinculada à 
valorização das ações que compõem esta Carteira, ou seja, às ações da Companhia Vale do 
Rio Doce, Banco do Brasil e Eletrobrás e ao montante de proventos recebidos. 

 A rentabilidade da carteira de Classe 2 teve um comportamento aderente ao 

índice Ibovespa, tendo sua maior valorização em novembro/2006 e a maior desvalorização em 

fevereiro/2007, no entanto, é importante salientar que a desvalorização foi inferior a do índice 

que está sendo utilizado como benchmark, como pode ser visualizado no Gráfico 11. 
 

Gráfico 11 – Rentabilidade FGP Classe 2 x Ibovespa 
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ação ou valor estudado e do Índice de Referência. No Brasil o índice utilizado como referência 
é o Ibovespa. Se o β for maior que 1, a ação tende a subir mais que o índice quando este sobe 
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e a descer mais quando este desce, ou seja, é mais "nervosa" ou "agressiva". Se for menor 
que 1, tende a subir ou descer menos que o índice em cada subida ou descida deste, logo 
temos uma ação "defensiva". Um Beta negativo (muito raro) indica uma ação "contra-ciclo", 
sobe quando o índice desce e vice-versa. 

 Os Coeficientes Beta (β) das ações VALE5, ELET3 e BBAS3, Tabela 9, foram 
calculados mês a mês, baseados sempre nos últimos 60 dias (fonte: Economática).  

Tabela 9 – Coeficiente Beta (β) das ações VALE5, ELET3 e BBAS3 
Período Banco do Brasil ON Eletrobrás ON Vale do Rio Doce PNA 

set/06 0,9 1 1,2 
out/06 1,1 1,1 1,2 
nov/06 1,2 1,3 1,1 
dez/06 1,1 1,3 1,1 
jan/07 0,8 1,2 1,2 
fev/07 0,6 0,8 1,3 

mar/07 0,8 0,9 1,2 
abr/07 0,9 0,8 1,2 
mai/07 1,1 0,8 1,1 
jun/07 1,1 0,8 1,3 
jul/07 1,0 1,0 1,2 

ago/07 0,9 1,0 1,3 
 

Analisando os valores de Beta, é possível verificar que a ação VALE5 da 
Companhia Vale do Rio Doce é mais “agressiva” que as demais ações da Carteira de ações do 
FGP, ou seja, apresenta maior volatilidade e conseqüente risco de mercado maior. 

No Gráfico 12 observa-se a variação do β da Carteira de Classe 2 do FGP em 
relação ao índice de referência, o Ibovespa, que se admite ter β neutro (igual a 1,0), por ser 
composto por uma carteira teórica de ações e, portanto, isento do risco não sistemático. 

 
Gráfico 12 – Coeficiente Beta das ações que compõem a Carteira do FGP 
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5.3 RESULTADO DO EXERCÍCIO 

No exercício findo em 31/08/2007, o Patrimônio Líquido do FGP apresentou 
relevante evolução, registrando acréscimo de 68,6% em relação ao exercício anterior e 
resultado líquido positivo na grandeza de R$ 2,2 bilhões, como pode ser observado na Tabela 
10. 

Tabela 10 –Variação no Patrimônio do FGP (em Reais) 
Patrimônio Líquido 

em 31/08/2007 
Patrimônio Líquido 

em 31/08/2006 
Variação 

Valor % 
5.426.960.634,25 3.219.514.471,74 2.207.446.162,51 68,6 

 

 O detalhamento do resultado do Exercício Social do FGP, que compreende o 
período de 01/09/2006 a 31/08/2007, pode ser observado no extrato da Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE (Tabela 11). 
  

Tabela 11 – Demonstração do Resultado do Exercício (em Reais mil) 

RECEITAS 

Exercício 
2006/2007 
(1/9/2006 a 
31/8/2007) 

Período de 
27/01 a 

31/08/2006 
Análise 

Horizontal 
Análise 
Vertical 

Exercício 
2006/2007 (a) (b) [(a/b-1)*100 

RECEITAS OPERACIONAIS 2.216.283,0 107.394,3 1.963,7 100,0 
 RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSADAS 614,7 272,4 125,7 0,0
 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.215.668,3 107.121,9 1.968,4 100,0
  RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 16.993,2 2.026,8 738,4 0,8
   LFT - Letra Financeira do Tesouro 167,1 46,1 262,5 0,0 

   NTN - Notas do Tesouro Nacional 16.826,1 1.980,7 749,5 0,8 

  RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 89.671,6 104.945,6 (14,6) 4,0
   Dividendos 26.348,6 57.271,2 (54,0) 1,2 

   Juros sobre o Capital Próprio 62.439,5 45.637,6 36,8 2,8 

   Atualização de Dividendos a Receber 60,4 1.097,5 (94,5) 0,0 

   Atualização de Juros sobre o Capital Próprio a Receber 823,1 939,3 (12,4) 0,0 

  LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - NTN - 5,2 (100,0) -
  TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 2.109.003,5 144,3 1.461.440,9 95,2
   Ações de Companhias Abertas 2.101.669,5 - 100,0 94,8 

   LFT 0,1 - 100,0 0,0 

   NTNB 7.333,9 144,3 4.982,4 0,3 

  

DESPESAS  

DESPESAS OPERACIONAIS 8.836,8 158.190,5 (94,4) 100,0 

 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  2,0 153.670,8 (100,0) 0,0
  PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 2,0 0,6 233,3 0,0
   Prejuízos com LFT - Letras Financeiras do Tesouro 0,6 0,6 - 0,0 

   Prejuízos com NTNB - Notas do Tesouro Nacional, série B 1,4 - 100,0 0,0 

  TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO - 153.670,2 (100,0) -
   Ações de Companhias Abertas - 153.670,1 (100,0) - 

   LFT - 0,1 (100,0) - 

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.834,8 4.519,7 95,5 100,0
     

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.207.446,2 (50.796,2)  
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 Conforme extrato da DRE é possível perceber que 95,2% das receitas do Fundo, 
no exercício 2006/2007, refere-se ao ajuste a valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários, no montante de R$ 2,1 bilhões. 
 

5.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO EXERCÍCIO 

Até o término do Exercício Social 2006/2007, o FGP não havia contraído 
obrigação relativa à prestação de garantias em projetos de parcerias público-privadas. 

As despesas administrativas do FGP, no exercício 2006/2007 e no período de 
27/01 a 31/08/2006, estão demonstradas na Tabela 12.  

 
Tabela 12 – Despesas Administrativas do FGP 

Despesas 

Exercício 2006/2007 
(período de 01/09/2006 a 

31/08/2007)

1º Exercício Social 
(período de 27/01 a 

31/08/2006)
Valor  

(em Reais) 
% sobre 

o PL 
Valor  

(em Reais) 
% sobre o 

PL 
Publicações Legais 41.800,00 0,00 - -
Custo SELIC e Custo CBLC 6.342,96 0,00 1.171,89 0,00
Serviços Técnicos Especializados - - 14.950,00 0,00
Auditoria Independente 30.690,00 0,00 10.000,00 0,00
CPMF 32.796,00 0,00 14.430,24 0,00
Taxa de Gestão dos Ativos 4.344.187,86 0,08 1.865.932,11 0,06
Taxa de Custódia 2.172.634,56 0,04 933.213,79 0,03
Remuneração pela Execução de Atividades de 
Gestão das Garantias 2.206.381,62 0,04 1.679.713,85 0,05

Remuneração pela Administração de 
Contratos Terceirizados - - 299,00 0,00

Total das Despesas Administrativas 8.834.833,00 0,16 4.519.710,88 0,14 
 

Patrimônio Líquido em 31 de agosto de 
2007 e 2006 5.426.960.634,25 3.219.514.471,74

 

 O FGP por ser um fundo de investimento está sujeito à incidência da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira – CPMF, de que trata o art. 74 da Constituição Federal, 
quando do pagamento de despesas, sendo este o único tributo debitado ao Fundo. 

Conforme entendimento da Diretoria Jurídica deste Banco, respaldado no art. 
150, VI, “a”, § 2º da Constituição Federal, inexistem outras obrigações tributárias e fiscais a 
serem observadas pelo FGP na qualidade de contribuinte, haja vista que os cotistas que 
integralizam o patrimônio do Fundo, o fazem com bens e direitos da União, ente político que se 
encontra sob o manto da imunidade recíproca. 
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A CPMF debitada ao FGP no exercício 2006/2007 foi de R$ 32.796,00 e no 
período de 27/01 a 31/08/2006 foi de R$ 14.430,24. 

Os gastos totais com a administração do FGP no Exercício Social 2006/2007, 
incluindo a Taxa de gestão dos ativos, a Taxa de Custódia e a Remuneração pela Execução de 
Atividades de Gestão das Garantias, totalizaram R$ 8,7 milhões. 
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6 PERSPECTIVAS DO FGP PARA O EXERCÍCIO 2007/2008 

Para o exercício 2007/2008, que compreende o período de 1º de setembro de 
2007 a 31 de agosto de 2008, apresentam-se as perspectivas a seguir, tanto para a 
administração do Fundo quanto para a concessão de garantias. 

6.1 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

6.1.1 Política de Conformidade 

A política de conformidade é um processo contínuo, com necessidade de 
acompanhamento e revisões periódicas. 

No seu 2º Exercício Social o FGP implementou parcialmente a sua Política de 
Controles Internos e Conformidade, uma vez que não ocorreram concessões de garantias e, 
parte das diretrizes e procedimentos propostos, referem-se ao processo de Concessão e 
Gestão de Garantias, ainda não consolidado. 

6.1.2 Contratação de Serviços Técnicos Especializados 

A administração do FGP deverá contratar profissionais especializados para 
subsidiar a análise dos próximos projetos de Parceria Público-Privada do Governo Federal. 
Entretanto, essa contratação ocorrerá apenas para as áreas em que o Banco do Brasil não 
possua expertise e profissionais qualificados. 

6.2 CONCESSÃO DE GARANTIAS 

O FGP prevê a possibilidade de concessão de garantias para Projetos de 
Parcerias Público-Privadas a partir de 2008, mais especificamente, para o Projeto Pontal, cujo 
processo de elaboração do Laudo de Viabilidade de Garantias foi iniciado em agosto de 2007. 
Como também o Projeto Baixio do Irecê, que se encontra em fase de análise nas instâncias 
governamentais responsáveis. 

O Projeto Pontal consiste na implantação de perímetro de irrigação no município 
de Petrolina, região do semi-árido do Estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil numa área 
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de 7.862 hectares irrigáveis (3.764 ha, etapa sul e 4.098 ha, etapa norte), com captação de 
cerca de 7,8 m3/s de água no rio São Francisco e grande potencial para a fruticultura. 
Aproximadamente 90% das obras do canal de irrigação da etapa sul já estão concluídas. 

Considerado o maior projeto de irrigação do País, o Baixio de Irecê, incluído no 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, corresponde a uma área de 59 mil hectares 
de área contínua entre os municípios de Itaguaçu e Xique-Xique no Estado da Bahia, com 
captação de 61,3 m3/s de água no Rio São Francisco. 

A estruturação desses projetos está sendo coordenada pelo Ministério da 
Integração Nacional – MIN e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
e Parnaíba – CODEVASF. Na concepção inicial dos projetos, a concessionária, após montar 
toda a infra-estrutura, deverá arrendar lotes de terras a pequenos, médios e grandes 
produtores, e também operar o sistema de fornecimento de água. 

6.3 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 

O FGP manterá a Política de Investimento dos seus ativos, pelo menos, até que 
seja concretizada a concessão de garantias em Projetos de Parcerias Público-Privadas e/ou 
que haja alterações significativas na Política Econômica e Cambial do País e/ou na legislação 
pertinente. 

No caso de concessão de garantias o Regulamento do FGP prevê que seja 
elaborada política de investimento específica vinculada a cada projeto. 

Caso necessário, o critério para venda dos ativos de Classe 2 será o da análise 
de preço justo em relação ao preço de mercado, após a realização de Análise Técnica e 
Fundamentalista. 
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