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Apresentação 

 

O Banco do Brasil S.A., administrador do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, 

apresenta o Relatório de Administração do 3º Exercício Social do FGP, relativo ao período de 1º de 

setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008. 

A Administração do FGP é delegada ao primeiro gestor da Diretoria de Governo, que conta com uma 

equipe especializada para a realização dessa tarefa. A gestão dos ativos é feita pela BB Gestão de 

Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM), subsidiária integral do 

Banco do Brasil S.A., líder na administração de recursos de terceiros na América Latina. Para o 

processamento das carteiras e a custódia dos ativos, são utilizados os serviços especializados da 

Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos. 

O Banco do Brasil, como principal agente executor das políticas públicas do Governo Federal, acredita 

no sucesso da implementação do modelo de concessão de parcerias público-privadas, principalmente 

no tocante ao pioneirismo da utilização da estrutura de um fundo garantidor, como suporte ao 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Nosso compromisso é assegurar uma administração alinhada com os objetivos do FGP e da gestão 

dos ativos dentro de rigorosos padrões de segurança, transparência, ética e respeito à política de 

investimentos, aos normativos e ao regulamento do Fundo. 

Na oportunidade, colocamos à disposição as informações mais relevantes a respeito do FGP, na 

página disponível no sítio do Banco do Brasil na Internet (www.bb.com.br), no caminho a seguir : >> 

Governo >> Poder Executivo Federal >> Administração de Recursos >> Parcerias Público-Privadas 

>> Fundo Garantidor de PPP Federal.  Agradecemos o decisivo apoio do nosso Cotista para o êxito 

de nossas operações e resultados. 

 
Sérgio Ricardo Miranda Nazaré 

Administrador do FGP 
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1 Retrospectiva 

1.1 Panorama Macroeconômico 

No primeiro semestre de 2008, o ambiente internacional foi marcado pela manutenção das incertezas 

nos mercados financeiros, em especial o norte-americano, e pela desvalorização do dólar ante as 

principais moedas. Os preços das commodities continuaram a elevar-se, ocasionando aumento das 

pressões inflacionárias, em nível mundial. Nesse contexto, a política monetária continuou a ser 

flexibilizada nos Estados Unidos e manteve-se estável no Japão e na Área do Euro.  

No ambiente doméstico, a melhora dos fundamentos macroeconômicos — tais como redução da 

vulnerabilidade externa, controle da inflação, disciplina fiscal e perspectiva de crescimento econômico 

sustentável no médio prazo — foi fundamental para que o País fosse elevado à categoria de Grau de 

Investimento pela agência Standard&Poor’s.  

A exemplo dos demais países, a inflação no Brasil também subiu, com a taxa medida pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançando 6,17% nos doze meses encerrados em 

agosto de 2008. Em face da alta da inflação e da forte expansão da demanda doméstica, em abril de 

2008, o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciou um ciclo de elevação da taxa básica de juros de 

11,25% a.a. para 13% a.a. em agosto de 2008. 

1.2 Panorama Setorial 

Nas empresas cujas ações compõem os ativos de renda variável do FGP, a análise dos principais 

eventos ocorridos entre setembro de 2007 e agosto de 2008 é apresentada nos subitens 1.2.1, 1.2.2 e 

1.2.3. 

1.2.1 Banco do Brasil 1 

O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 3,992 bilhões no 1S08. O lucro recorrente foi de  

R$ 3,022 bilhões, ou seja, 2,5% superior ao observado no 1S07. O resultado foi influenciado, 

                                                

1
 Fonte: BB DTVM. 



 8 

sobretudo, pelo crescimento de 30,9% da carteira de crédito, com destaque para as operações com 

pessoas físicas (veículos e cartões de crédito) e pessoas jurídicas. 

No segmento de pessoas físicas, a carteira de crédito cresceu 45,1% em 12 meses, com destaque 

para: (i) crédito consignado – R$ 14,0 bilhões no 1S08, crescimento de 37,9% em um ano;  

(ii) financiamento de veículos – R$ 4,7 bilhões, crescimento de 173,5% em relação ao 1S07. 

No tocante ao segmento de pessoas jurídicas, o crescimento foi de 38,9% em comparação ao 

semestre anterior. Os empréstimos no segmento de micro e pequenas empresas atingiram R$ 29,2 

bilhões, um crescimento de 36,7% em comparação ao 1S07. Os financiamentos a grandes e médias 

empresas mostraram um saldo de R$ 49,0 bilhões, evolução de 40,2% em 12 meses. 

O mercado brasileiro de crédito apresentou um consistente aumento no volume nos últimos anos, mas 

ainda possui um grande potencial de crescimento. O destaque foi o incremento no segmento de 

pessoas físicas, em função, principalmente, dos empréstimos consignados em folha de pagamento e, 

também, pelo desempenho do financiamento a veículos. As crescentes operações no mercado de 

capitais inibiram uma alta mais forte no segmento de pessoas jurídicas. 

Em 2008, o acirramento da crise de liquidez no mercado mundial modificou esse cenário. As 

operações de crédito continuaram fortes, mas houve um arrefecimento nos empréstimos consignados 

e um incremento maior nas operações de leasing de veículos e crédito a pessoas jurídicas. As 

operações de mercado de capitais diminuíram em função da volatilidade dos mercados e a concessão 

de crédito aumentou de forma significativa para suprir a necessidade de capital de giro e 

investimentos das empresas. 

Apesar dessa conjuntura, a estimativa é de um aumento de 33,7% no volume total das operações de 

crédito (recursos livres e direcionados) em 2008. O Banco do Brasil pode beneficiar-se desse 

ambiente positivo, pois ainda não aproveitou toda a sua base de clientes e não-clientes (aqueles que 

apenas recebem seus proventos pela Instituição) para alavancar novos empréstimos consignados. No 

segmento de commodities agrícolas, há uma excelente oportunidade de ampliação da participação do 

BB no segmento de pessoas jurídicas, o que favorece suas operações de crédito rural. 

O Banco do Brasil deve continuar a apresentar um grande crescimento no volume de operações de 

crédito as quais, se combinadas a uma política eficiente de controle de inadimplência, poderão 

proporcionar resultados melhores e aumento de rentabilidade. 

A cotação das ações BBAS3, no período de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, está 

demonstrada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Cotação das Ações BBAS3 (variação diári a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Companhia Vale do Rio Doce 2 

Constituída em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce – Vale é a segunda maior mineradora do 

mundo, apresentando valor de mercado de aproximadamente US$ 135,7 bilhões, em 31/08/2008. É a 

maior produtora e exportadora mundial de minério de ferro e de pelotas, com participação de 

aproximadamente 33% do mercado transoceânico de comércio de produtos para indústrias 

siderúrgicas. 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, sendo esse último matéria-prima para a indústria de fertilizantes. 

É uma das produtoras integradas de alumínio (bauxita, alumina e alumínio primário) de menor custo 

no mundo e grande produtora de caulim, insumo utilizado para revestimento de papel.  

No 2T08, o volume de vendas de minério de ferro alcançou 67,684 milhões de toneladas métricas, 

representando o maior volume em um único trimestre, com crescimento de 9% comparado com o 

2T07. Os embarques de pelotas foram de 10,981 milhões de toneladas métricas ante 10,175 milhões 

no 2T07, o que representa um aumento de 7,9%. No 2T08, a receita com o minério de ferro foi de R$ 

7,926 bilhões, tendo crescido 44,2% frente ao 2T07, e a de pelotas somou R$ 2,442 bilhões, com 

aumento de 50,4% no mesmo período. Ambas as receitas estabeleceram novos recordes históricos. 

                                                

2
 Fonte: BB DTVM. 
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A receita total com minerais não-ferrosos — níquel, cobre, bauxita, alumina, alumínio, potássio, metais 

do grupo da platina, metais preciosos e cobalto — chegou a R$ 6,031 bilhões, com redução de R$ 

3,263 bilhões comparado com o 2T07. A variação de preços dos produtos e a depreciação do dólar 

contribuíram para a contração da receita nesse segmento. Foram embarcadas 69 mil toneladas 

métricas de níquel refinado no 2T08, contra 68 mil toneladas métricas no 2T07. As vendas desse 

metal geraram receita de R$ 3,105 bilhões, ante R$ 6,340 bilhões obtidos no 2T07. As vendas de 

bauxita, alumina e alumínio primário proporcionaram receita bruta de R$ 1,301 bilhão, contra R$ 1,492 

bilhão no 2T07. Os embarques de alumínio totalizaram 126 mil toneladas métricas, contra 155 mil 

registradas no 2T07 e 136 mil no 1T08. As vendas de alumina foram iguais a 861 mil toneladas 

métricas, ante 766 mil no 2T07 e 833 mil no 1T08. 

No 2T08, a receita com o cobre alcançou R$ 1,028 bilhão, implicando um incremento de 2,9% em 

relação ao 2T07. No 2T08, foram vendidas 73 mil toneladas métricas do produto ante 68 mil toneladas 

métricas no 2T07. Os metais platina, paládio, ródio, irídio e rutênio produziram receita de R$ 193 

milhões no 2T08 e foram 12,2% superiores à verificada no 2T07, com embarques de 102 mil onças 

troy superando em 5,2% o mesmo período do ano anterior. O potássio e o cobalto tiveram aumentos 

de receita no 2T08, de 121,2% e 48,2%, respectivamente, somando R$ 174 milhões e R$ 95 milhões. 

Os embarques de caulim geraram R$ 89 milhões no 2T08, 19,3% abaixo da receita verificada no 

2T07. 

A receita com vendas de carvão alcançou R$ 170 milhões no 2T08, dos quais R$ 140 milhões foram 

relativos ao carvão metalúrgico (semi-hard, semi-soft e PCI9) e R$ 30 milhões ao carvão térmico. Os 

embarques de carvão no 2T08 totalizaram 911 mil toneladas métricas, sendo 680 mil toneladas 

métricas de carvão metalúrgico e 231 mil toneladas métricas de carvão térmico. 

As ferrovias da Vale — Carajás (EFC), Vitória a Minas (EFVM) e Centro-Atlântica (FCA) — 

transportaram 7,247 bilhões de toneladas quilômetro útil (tku) de carga geral para clientes no 2T08, 

apresentando redução de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram 

movimentadas 8,269 bilhões de tku. Nos portos e terminais marítimos da Companhia, foram 

movimentadas 6,598 milhões de toneladas métricas de carga geral ante 7,121 milhões no 2T07. A 

receita gerada pelos serviços de logística foi de R$ 932 milhões, comparados a R$ 952 milhões no 

2T07, representando pequena redução de 2,1%. 

No 1S08, a Vale investiu US$ 4 bilhões, sendo US$ 2,65 bilhões em projetos, US$ 440 milhões em 

P&D e US$ 915 milhões em manutenção das operações. Nesse período, a Companhia entregou seis 

projetos de classe mundial em vários segmentos da indústria de mineração e metais: Fazendão, 

Samarco III, Zuhai (minério de ferro e pelotas), Dalian (níquel), Paragominas II e Alunorte 6&7 (bauxita 

e alumina), que irão criar significativo valor para os acionistas. Ressalte-se que a Alunorte, com a 
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conclusão dos projetos, tornar-se-á a maior refinaria de alumina do mundo, com uma capacidade de 

produção de 6,26 Mtpa (Metric Tons Per Annum). 

O desenvolvimento e a entrega de projetos de classe mundial, simultaneamente ao aumento da 

produtividade, têm sido fundamentais para a excelente performance financeira e criação de valor aos 

acionistas, nos últimos seis anos. A disciplina na alocação de capital, o trabalho persistente e a 

adoção de soluções inovadoras têm sido essenciais para a materialização desse processo. 

Em julho de 2008, a Vale, por meio de oferta global, emitiu 256.926.766 ações ordinárias e 

164.402.799 ações preferenciais, conseguindo captar o valor de R$ 18.450 milhões. Em agosto de 

2008, a Vale, por meio de oferta suplementar, emitiu 24.660.419 ações preferenciais, captando o valor 

de R$ 983 milhões.  

A finalização das duas operações elevou o capital social em R$ 19,4 bilhões, recursos líquidos que a 

Companhia pretende utilizar para custear o financiamento de projetos e eventuais aquisições, até 

66,66%, e ampliar sua flexibilidade financeira, até 33,34%.  

Após a realização da oferta, com o avanço de um cenário de incertezas quanto ao preço das 

commodities minerais, a empresa resolveu retardar o início dos investimentos e está  beneficiando-se 

da aplicação desses recursos a taxas de juros mais elevadas. Adicionalmente, a Standard & Poor´s 

elevou o grau de classificação de risco de crédito da Vale de BBB para BBB+.  

No período de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, as cotações das ações VALE5 

variaram conforme Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Cotação das Ações VALE5 (variação diári a) 
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1.2.3 Eletrobrás 3 

A Eletrobrás lucrou R$ 984,4 milhões no 1S08. O resultado desse período foi 1.089% maior do que o 

registrado no 1S07, que foi de R$ 82,8 milhões. No semestre, o resultado da holding foi fortemente 

impactado pelo bom desempenho das controladas, que registraram, nos seis primeiros meses do ano, 

resultado positivo de R$ 1,007 bilhão, do qual R$ 390 milhões conseguidos no 2T08. No 1S07, as 

controladas registraram um ganho de R$ 765,7 milhões. 

No 2T08, a valorização do real em relação ao dólar norte-americano provocou uma perda líquida de 

R$ 302,4 milhões à Companhia. Ainda assim, o resultado foi superior ao obtido no mesmo período do 

ano passado, quando a perda foi de R$ 464,1 milhões. A desvalorização do real impacta fortemente o 

resultado da Eletrobrás, pois a empresa possui recebíveis indexados à moeda norte-americana no 

valor de U$ 7,7 bilhões referentes à construção de Itaipu. 

A Eletrobrás busca alternativas de novos negócios nos segmentos de geração e transmissão de 

energia elétrica, visando incrementar sua participação no setor e aumentar sua capacidade de 

geração de recursos, com foco na ampliação de sua rentabilidade e maior remuneração de seus 

acionistas. A participação no Nível I da Bovespa e a inserção no ISE indicam a disposição da 

Companhia em aprimorar sua transparência e adotar boas práticas de governança corporativa. 

O consumo de energia elétrica, atendido por meio do sistema elétrico nacional, totalizou 32.509 GWh 

no mês de julho, sendo o segundo maior do ano, e cresceu 6,1% sobre o registrado no mesmo mês 

de 2007. Destaque para as classes residencial e comercial, que assinalaram as maiores expansões, 

respectivamente de 8,4% e 7,2%. Isso confirma a retomada do nível de crescimento ocorrida no mês 

anterior. Sobressaíram-se, dentre as regiões, os crescimentos no consumo total do Centro-Oeste 

(7,7%), Sul (6,9%) e Sudeste (6,6%), cujos consumos agregados totalizam aproximadamente 80% do 

consumo nacional. 

Os resultados do consumo de energia elétrica seguem impulsionados pela evolução da atividade 

econômica.  

No primeiro semestre do ano, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE, a produção industrial 

acumulou crescimento de 6,3% e o volume de vendas do comércio varejista, 10,6%. Merecem 

destaque, ainda, a queda sucessiva da taxa de desocupação e o aumento da massa salarial e da 

oferta de crédito, esse com crescimento de 33% em 12 meses. 

                                                

3
 Fontes: sítio da Eletrobrás (www.eletrobrás.com.br); Empresa de Pesquisa Energética (www.epe.gov.br) e BB DTVM 
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Diante do exposto, entende-se que a Eletrobrás, sendo um importante player do setor, poderia 

beneficiar-se do cenário positivo para o setor de geração de energia (aumento da demanda com 

restrição de oferta, refletindo em aumento de preços para energia no longo prazo). 

Com relação à listagem ADR Nível II, após a divulgação do resultado do 2T08, em teleconferência 

pública, foi divulgado que a SEC apresentou algumas exigências comuns às operações do tipo, que 

deverão ser respondidas pela Empresa, em prazo compatível. Nesse mesmo evento, a Eletrobrás 

informou que continuam os entendimentos com o Governo para resolver o problema do pagamento 

dos dividendos das ações ON o mais rapidamente possível, com uma solução satisfatória para a 

empresa e para todos os acionistas. Algumas questões, como a meta de superávit primário e a 

subscrição de novas ações por parte do acionista majoritário, ainda estão pendentes. Outro ponto 

importante discutido na teleconferência foi a questão da dívida de Transmissão Paulista/Eletropaulo. A 

Eletrobrás entende que ela é a credora e a Eletropaulo é a devedora. A solução da pendência pode 

trazer um ganho para a Eletrobrás. 

Para a Eletrobrás, os principais drivers continuam sendo o pagamento dos dividendos ON, a listagem 

do ADR nível 2 e o destino das empresas de distribuição “federalizadas”, melhorando a gestão, com o 

conseqüente ganho de eficiência no resultado consolidado. A evolução da cotação de mercado das 

ações ELET3, ao longo do exercício 2007/2008, está apresentada no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Cotação das Ações ELET3 (variação diári a) 
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2 Desempenho Econômico-Financeiro 

2.1 Evolução do Patrimônio Líquido (PL) 

Os ativos totais do FGP são formados pelas carteiras Classe 1 e Classe 2. A Classe 1 é composta por 

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B, Operações Compromissadas e Depósitos à Vista. Já a Classe 2 

é composta pelas participações acionárias nas empresas Companhia Vale do Rio Doce, Banco do 

Brasil e Eletrobrás e seus proventos (Dividendos e Juros sobre Capital Próprio – JCP), que são 

automaticamente convertidos para a Classe 1 quando do recebimento. 

No período de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, as carteiras de ativos do FGP foram 

acrescidas pelo recebimento de proventos sobre as participações acionárias na Vale, na Eletrobrás e 

no Banco do Brasil e pelo recebimento de juros incidentes sobre as aplicações realizadas em Notas 

do Tesouro Nacional, série B. 

Em 31/08/2008, a carteira de ativos de Classe 2 representava 93% do total de ativos do FGP e a 

carteira de Classe 1 participava com 7% no patrimônio do Fundo, conforme detalhado no Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4 – Ativos FGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do 3º Exercício Social do FGP, os ativos que compunham o seu patrimônio totalizavam R$ 

5,28 bilhões. A composição dos ativos do Fundo pode ser observada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Posição dos ativos do FGP em 31/08/2008 
 

Classe 1 (ativos de renda fixa) Qtde. Valor (R$) 

Títulos Públicos Federais (NTN B) 210.804 346.887.356,42 

Operações Compromissadas 4.000 7.773.455,34 

Saldo em Tesouraria — 3.126,86 

Total Classe 1 214.804 354.663.938,62 

  
 

Classe 2 (ativos de renda variável) Qtde. Cotação Valor (R$) 

ações BB 60.000.000 23,79 1.427.400.000,00 

ações Eletrobrás 40.000.000 29,50 1.180.000.000,00 

ações Vale 60.904.092 38,00 2.314.355.496,00 

Total Classe 2 160.904.092  — 4.921.755.496,00 

Ativos totais   5.276.419.434,62 

 

A variação dos ativos do FGP acompanhou o movimento do mercado de títulos e valores mobiliários, 

tanto de renda fixa quanto de renda variável. No Gráfico 5, pode-se observar a evolução dos ativos do 

Fundo desde a última integralização de recursos. 

 

Gráfico 5 – Evolução dos Ativos totais do FGP 
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2.1.1 Ativos de Classe 1 

A carteira de ativos de Classe 1 do FGP, no final do 3º Exercício Social (31/08/2008), era composta 

por Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas e Depósitos à Vista, no valor total de R$ 

354,7 milhões, distribuídos conforme  Tabela 1. 

A principal fonte de recursos alocados na Classe 1 foi o recebimento de Dividendos e Juros sobre o 

Capital Próprio (JCP) no valor total de R$ 130,5 milhões. Esse valor foi creditado em conta corrente do 

Fundo e convertido em títulos públicos federais (NTN-B) e operações compromissadas, passando a 

integrar a carteira de Classe 1. Ingressaram, ainda, na carteira de Classe 1, os juros (cupons) 

incidentes sobre NTN-B, no valor total de R$ 16,0 milhões. 

No exercício, as compras de NTN-B objetivaram ajustar a carteira de Classe 1 à rentabilidade 

esperada (IMA-B).  

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 - Evolução dos Ativos de Classe 1 
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Gráfico 7 – Composição de Carteira – Classe 1 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ativos de Classe 2 

A carteira de ativos de Classe 2 do FGP é composta por participações acionárias no Banco do Brasil 

(BB), na Companhia Vale do Rio Doce (Vale) e na Eletrobrás, como pode ser observado no Gráfico 8. 

Essa carteira totalizava R$ 4,9 bilhões em 31/08/2008 e R$ 5,2 bilhões em 31/08/2007. O decréscimo 

no valor da carteira de ativos de Classe 2 deveu-se à desvalorização dos papéis que compõem essa 

Carteira, na Bolsa de Valores de São Paulo, cuja rentabilidade foi afetada pela crise financeira 

internacional. 

 

Gráfico 8 – Composição da Carteira - Classe 2 (Açõe s) 
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No Exercício 2007/2008, o FGP recebeu Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP), referentes 

às suas participações acionárias, no valor de R$ 130,5 milhões (Tabela 2). Conforme definido no 

Regulamento do Fundo, esses proventos foram convertidos em ativos de Classe 1. 

 

Tabela 2 – Dividendos/JCP recebidos 

Companhias Valor (em Reais) % Participação 

Banco do Brasil 63.013.250,96 48,27% 

Companhia Vale do Rio Doce 50.592.686,25 38,76% 

Eletrobrás S.A. 16.933.599,52 12,97% 

Total recebido no período de 01/09/2007 a 31/08/2008 130.539.536,73 100,00% 

 

As ações do Banco do Brasil renderam ao FGP R$ 63 milhões, equivalentes a 48,27% do valor 

recebido pelo Fundo a título de proventos sobre as participações acionárias no exercício 2007/2008. 

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

 
Gráfico 9 – Evolução Patrimônio Líquido da Classe 2   
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2.2 Rentabilidade dos Ativos do FGP 

A rentabilidade líquida do FGP é calculada e acompanhada por classe de ativos. Calcula-se a 

rentabilidade líquida tanto da Carteira da Classe 1 quanto da Carteira da Classe 2, dividindo-se a cota 

do último dia útil do período pela cota do último dia útil do período anterior. 

Nos últimos quatro semestres calendário,  a rentabilidade do FGP e o valor patrimonial das cotas, por 

classe de ativos, estão representados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Rentabilidade do FGP e valor patrimonial  da cota por semestre calendário 

 
Rentabilidade do FGP Valor Patrimonial da Cota Período 

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 
2º semestre/2006 13,8% 23,1% 1.084,640967 1.326,620766 
1º semestre/2007 12,6% 28,4% 1.220,955605 1.703,410546 
2º semestre/2007 0,9% 18,6% 1.232,251615 2.019,462730 
1º semestre/2008 5,6% -3,2% 1.301,597274 1.955,599186 

2.2.1 Rentabil idade da Carteira de Classe 1 

Durante o exercício 2007/2008, a rentabilidade da Carteira de Classe 1 e a aderência ao IMA-B 

(benchmark da Classe 1 do FGP) estão apresentadas no Gráfico 10. Nesse período, a rentabilidade 

da Carteira de Classe 1 do FGP foi de 9,88% superando em 0,16 p.p. a do IMA-B, que foi de 9,72%. 

 

Gráfico 10 – Rentabilidade FGP Classe 1 x IMA-B  
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2.2.2 Rentabil idade da Carteira de Classe 2 

A rentabilidade da carteira de Classe 2 do FGP está diretamente vinculada ao valor de mercado das 

ações da Companhia Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil e da Eletrobrás e ao montante de 

proventos recebidos. Essa rentabilidade teve um comportamento aderente à variação do índice 

Ibovespa, que foi fortemente influenciado pela crise financeira internacional, como pode ser 

visualizado no Gráfico 11. 

 
 
 

Gráfico 11 – Rentabilidade FGP Classe 2 x Ibovespa 
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Tabela 4 – Coeficiente Beta ( ββββ) das ações VALE5, ELET3 e BBAS3 
 

Período Banco do Brasil Eletrobrás Vale do Rio Doce  Beta neutro (Ibovespa)  

set/2007 0,9 1,1 1,3 1,0 
out/2007 1,0 1,0 1,4 1,0 
nov/2007 1,2 0,9 1,4 1,0 
dez/2007 1,1 0,8 1,3 1,0 
jan/2008 1,1 0,8 1,2 1,0 
fev/2008 0,8 0,8 1,3 1,0 

mar/2008 0,7 0,8 1,3 1,0 
abr/2008 0,9 0,8 1,1 1,0 
mai/2008 1,1 0,8 1,1 1,0 
jun/2008 1,4 0,8 1,1 1,0 
jul/2008 1,2 1,0 1,3 1,0 

ago/2008 1,2 0,8 1,4 1,0 
 

 

Analisando os coeficientes Beta (Tabela 4), é possível verificar que a ação VALE5 é mais “agressiva” 

que as demais ações da Carteira de ações do FGP, ou seja, apresenta maior volatilidade e 

conseqüente risco de mercado maior.  

2.3 Resultado do exercício 

No exercício findo em 31/08/2008, o Patrimônio Líquido do FGP apresentou pequena involução em 

relação à posição de 31/08/2007, registrando variação de -2,79% em relação ao exercício anterior e 

resultado líquido negativo de R$ 151,3 milhões, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 –Variação no Patrimônio do FGP (em Reais) 
Variação Patrimônio Líquido em 

31/08/2008 
Patrimônio Líquido em 31/08/2007  

Valor % 
5.275.624.940,17 5.426.960.634,25 -151.335.694,08 -2,79 

 

 

O detalhamento do resultado do Exercício Social do FGP, que compreende o período de 01/09/2007 a 

31/08/2008, pode ser observado no extrato da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Demonstração do Resultado do Exercício ( em milhares de Reais) 
 

 Exercícios findos em 

 31/08/2008 31/08/2007 

Análise 
Horizontal  

 (a) (b) [(a/b-1)*100] 

Análise 
Vertical  

2007/2008 

RECEITAS OPERACIONAIS 13.967.724  8.872.949 57,4 100,0 

RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES 
COMPROMISSADAS 1.010 615 64,20 - 

RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 35.953 16.993 111,60 0,30 

RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 130.548 89.672 45,60 0,90 

 Dividendos 41.772 26.409 58,20 0,30 

 Juros sobre o Capital Próprio 88.767 63.263 40,30 0,60 

 Rendas na venda de direito de subscrição 9 - 100,00 - 

LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 14 - 100,00 - 

TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 13.800.199 8.765.669 57,40 98,80 

 Ações de Companhias Abertas 13.743.457 8.725.022 57,50 98,40 

 NTNB 56.742 40.648 39,60 0,40 

DESPESAS OPERACIONAIS 14.119.059  6.665.503 111,8 100,0 

PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 0 2 (100,0) - 

TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 14.108.324 6.656.666 111,9 99,9 

 Ações de Companhias Abertas 14.040.011 6.623.352 112,0 99,4 

 NTNB 68.313 33.314 105,1 0,5 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.735 8.835 21,5 0,1 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (151.335)  2.207.446   

 

Como pode ser observado na Tabela 6, as receitas e despesas relativas ao ajuste a valor de mercado 

dos títulos e valores mobiliários do FGP (TVM – Ajuste positivo/negativo ao Valor de Mercado) 

correspondem à maior parte das despesas e receitas do Fundo: 98,8% das receitas do Fundo  

(R$ 13,8 bilhões) e 99,9% das despesas (R$ 14,1 bilhões). O ajuste negativo ao valor de mercado 

teve um crescimento de 111,9%, em razão das oscilações do mercado de ações. 

2.4 Obrigações contraídas e encargos debitados ao F GP 

Até o término do Exercício Social 2007/2008, o FGP não havia contraído obrigação relativa à 

prestação de garantias em projetos de parcerias público-privadas. 

As despesas administrativas do FGP, no exercício 2007/2008, estão relacionadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Despesas Administrativas do FGP (R$ mil)  
 

Exercício 2007/2008 Exercício 2006/2007 

Despesas 
Valor  

(em milhares de 
Reais) 

% sobre o 
PL 

Valor  
(em milhares de 

Reais) 

% sobre o 
PL 

Publicações Legais 51,1 0,00 41,8 0,00 
Custo SELIC e Custo CBLC 10,8 0,00 6,3 0,00 
Auditoria Independente 31,9 0,00 30,7 0,00 
CPMF 13,9 0,00 32,8 0,00 
Taxa de Administração dos Ativos 8.739,7 0,17 6.516,8 0,12 
Remuneração pela Execução de Atividades de 
Gestão das Garantias 1.888,0 0,04 2.206,4 0,04 

Total das Despesas Administrativas 10.735,4  0,20 8.834,8 0,16 
   

Patrimônio Líquido em 31 de agosto de 2008 e 
2007 (em milhares de Reais) 5.275.624,9 5.426.960,6 

 

Durante o Exercício de 2007/2008, o único tributo debitado ao FGP foi a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), 

de que trata o art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Por ser um fundo 

de investimento, o FGP está sujeito à incidência de CPMF. 

Conforme entendimento da Diretoria Jurídica deste Administrador, 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. 

A CPMF debitada ao FGP no exercício 2007/2008 foi de R$ 13.888,56 e no período de 2006/2007 foi 

de R$ 32.796,00. A partir de janeiro de 2008, não existe mais a incidência de CPMF. 

Os gastos totais com a administração do FGP, no Exercício Social 2007/2008, incluindo a Taxa de 

Administração dos Ativos e a Remuneração pela Execução de Atividades de Gestão das Garantias, 

totalizaram R$ 10,7 milhões, o que equivale a 0,2% sobre o PL do Fundo em 31/08/2008. 
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3 Perspectivas para o exercício seguinte 
 

3.1 Programa de Investimentos 

Para o exercício 2008/2009, compreendido entre 1º de setembro de 2008 e 31 de agosto de 2009, a 

administração do Fundo prevê, inicialmente, a concessão de garantia para o Projeto de Irrigação 

Pontal de Parceria Público-Privada, cujo Laudo de Viabilidade de Garantia já foi elaborado.  

O Projeto de Irrigação Pontal deverá ser a primeira PPP na área federal a ser garantida pelo FGP. 

Sua modelagem econômico-financeira está concluída, assim como as minutas de edital de licitação e 

de contrato. Em 17 de abril de 2008, as documentações referentes ao projeto foram submetidas ao 

Tribunal de Contas da União – TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU n.º 52, de 4 de julho de 

2007. Nos dias 11 e 25 de julho de 2008, foram realizadas Audiências de Consulta Pública, em 

Ribeirão Preto (SP)  e Petrolina (PE) respectivamente, referentes à proposta de Parceira Público-

Privada a ser implantada no Projeto de Irrigação Pontal. 

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 de 7.862 hectares, com 

captação de cerca de 7,8 m3/s de água no rio São Francisco e grande potencial para a fruticultura.  

Outros dois projetos de irrigação encontram-se em estudo: Salitre e Baixio de Irecê, ambos na Bahia. 

Para esses projetos, a agência reguladora será a Agência Nacional de Águas – ANA. 

O Ministério da Integração Nacional e a Codevasf, em conjunto com a Unidade de Parceria Público-

Privada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, são os responsáveis pela coordenação 

da estruturação dos projetos de irrigação na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP). 
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3.2 Projeção de Cenário 

Os últimos meses de 2008 e o ano de 2009 devem ser caracterizados por uma significativa 

desaceleração da economia global, ocasionada, sobretudo, pela intensificação da desaceleração nas 

economias centrais. Os países emergentes também apresentarão taxas menores de expansão, mas a 

expectativa é que essas ainda se mantenham relativamente robustas nos próximos meses, 

sustentadas no dinamismo da demanda doméstica. 

A esperada intensificação do arrefecimento da economia global reflete, em boa parte, a exacerbação 

da recente crise financeira norte-americana. A situação geral, no 1S08, mostra uma economia de 

transição pós-crise dos EUA. Essa desaceleração econômica atingiu outras regiões. Registre-se um 

ritmo de expansão menos acentuado em certas economias asiáticas e alguns sinais de redução do 

nível de atividade do Reino Unido e da Espanha. 

Por outro lado, a partir da queda dos preços das commodities já observada, espera-se um significativo 

recuo da inflação global, sobretudo nas economias industrializadas, onde a tendência é de redução no 

nível de utilização dos fatores e não se observou maior disseminação inflacionária. Nessas 

economias, portanto, os maiores riscos estão associados à possibilidade de recessão nos próximos 

meses; nesse sentido, a expectativa é que os respectivos Bancos Centrais nos próximos meses 

reduzam as taxas de juros. 

No que se refere aos países emergentes, na sua maior parte o processo inflacionário atingiu um grau 

maior de disseminação inflacionária que, combinado ao ritmo de crescimento mais forte (e maior nível 

de utilização dos fatores), exigirá a continuidade da trajetória de elevação das taxas de juros, a 

despeito da queda recente dos preços das commodities. Ao longo de 2009, a inflação nestas regiões 

deverá recuar gradualmente.  

Nesse contexto, o cenário traçado para a economia brasileira, nos próximos meses, é de continuidade 

da trajetória de crescimento, de forma retraída se comparada à taxa de expansão dos últimos 

trimestres. O PIB deve apresentar um crescimento mais próximo a 4%, refletindo, fundamentalmente, 

a elevação dos juros iniciada em 2008 e a intensificação da desaceleração global. 

Portanto, a expectativa é de que o risco inflacionário ceda gradualmente em 2009. Assim, o Banco 

Central do Brasil deverá elevar as taxas de juros até o final de 2008 e reduzi-las ao longo do segundo 

semestre de 2009, num contexto de redução da inflação e taxas de crescimento da economia 

menores, mas ainda relativamente favoráveis. 
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Se confirmado o cenário de restrição no mercado de crédito interno e externo, mecanismos como a 

Parceria Público-Privada tendem a ganhar relevância como suportes do ciclo de investimento e 

desenvolvimento brasileiro, notadamente na infra-estrutura, o que aumenta a possibilidade de uma 

maior demanda pelo mecanismo garantidor proporcionado pelo FGP. 
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