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30 de setembro de 2009 

1 Fundo Garantidor de Parcerias Público  - Privadas - FGP 

Relatório de Administração - Exercício 2008/2009 
 
Apresentamos o Relatório de Administração do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP, 
Exercício Social 2008/2009, que compreende o período de 1º de setembro de 2008 a 31 de agosto de 
2009. 
 

 

 

 etrospectiva 2008/2009 (1) 
 
O segundo semestre de 2008 foi marcado pela crise financeira e creditícia que atingiu os mercados em 
todo o mundo. Tal fato alimentou um cenário de extrema aversão ao risco e disparou o travamento dos 
mercados interbancários globais, além de gerar impacto negativo nos preços dos ativos. A dinâmica de 
crise financeira provocou forte reação coordenada dos principais bancos centrais do mundo. O intuito do 
movimento foi prover liquidez ao sistema, na tentativa de restabelecer condições de funcionamento dos 
mercados financeiros e de crédito, além de fornecer recursos destinados às instituições financeiras e aos 
programas voltados para a aquisição de ativos problemáticos, entre os quais hipotecas e derivativos de 
crédito. 
 
Dessa forma, a economia mundial enfrentou recessão a partir do último trimestre do ano de 2008, 
prolongando-se no 1º trimestre de 2009. Os efeitos na produção industrial global e no ritmo de atividade 
fizeram com que o Produto Interno Bruto das principais economias se contraísse. Neste contexto, 
diversas foram as medidas fiscais e monetárias, além de pacotes de estímulo econômico, adotados em 
conjunto por diversos países e instituições no mundo, com o intuito de atenuar os efeitos negativos da 
crise. 
 
Fruto do esforço levado a cabo pelas principais economias do mundo — G-7 (Grã-Bretanha, Canadá, 
França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos) e BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), com destaque 
aos pacotes de estímulo na China —, a partir do 2º trimestre de 2009 a recessão começou a perder 
força. A indústria global começou a dar sinais concretos de estabilização e recuperação, favorecida pela 
dinâmica de menor ritmo de corte de estoques e pelo realinhamento do nível de produção ao novo 
patamar de demanda. 
 
Internamente, prejudicada pela queda da demanda externa, a indústria brasileira também entrou em 
queda no 4º trimestre de 2008, quando registrou contração acumulada de mais de 20%, vindo a 
recuperar-se de fato somente a partir do 1º trimestre de 2009. Os recuos de -3,65% no PIB brasileiro no 
4º trimestre de 2008 e de -0,8% no primeiro trimestre de 2009 configuraram o quadro de recessão 
técnica e levaram o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros da economia. A forte desvalorização 
da taxa de câmbio — em virtude da elevada aversão ao risco — foi acompanhada da queda das 
commodities no mercado internacional, fato esse que, aliado à queda da atividade interna, permitiu que a 
inflação brasileira convergisse para patamares abaixo da meta. 
 
Em linha com a recuperação global, a economia brasileira iniciou processo de retomada a partir do 2º 
trimestre de 2009, sustentada pela atividade industrial e pelo bom comportamento do consumo privado. 
Apesar da elevada ociosidade com que trabalha a economia, a dinâmica interna apoiada na redução da 
taxa básica de juros e no cenário positivo do mercado de trabalho indica que a economia brasileira 
também deixou para trás a recessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fonte : BB DTVM 

R 



 

 
30 de setembro de 2009 

2 Fundo Garantidor de Parcerias Público  - Privadas - FGP 

 

 

esempenho Econômico - Financeiro 

 

Evolução do Patrimônio Líquido (PL)  
Os ativos totais do FGP são compostos por Notas do Tesouro Nacional – NTN-B, Operações 
Compromissadas e Depósitos à vista, que integram a carteira de Classe 1, e pelas participações 
acionárias nas empresas Vale, Banco do Brasil e Eletrobrás e seus proventos, que compõem a carteira 
de Classe 2. 
 
No período de 1º de setembro de 2008 a 31 de agosto de 2009, 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 31/08/2009, a carteira de ativos de Classe 2 representava 87,7% do total de ativos do FGP e a 
carteira de Classe 1 participava com 12,3%. O Gráfico 1 mostra a participação de cada ativo no total das 
carteiras de Classe 1 e Classe 2. 
 

Gráfico 1 – Ativos FGP 

 

No final do Exercício 2008/2009, os ativos que compunham o patrimônio do FGP totalizavam R$ 5,3 
bilhões. A composição dos ativos do Fundo pode ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Posição dos ativos do FGP em 31/08/2009 
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A variação dos ativos do FGP acompanhou o movimento do mercado de títulos e valores mobiliários, 
tanto de renda fixa quanto de renda variável. 

 

Ativos de Classe 1 
A carteira de ativos de Classe 1 do FGP, no final do Exercício Social 2008/2009 (31/08/2009), era 
composta por títulos públicos federais, operações compromissadas e depósitos à vista, no valor total de 
R$ 657,6 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) do Banco do Brasil (R$ 83,6 milhões), da Vale (R$ 71,7 milhões) e da Eletrobrás 
(R$ 61,9 milhões), resultando em um total de R$ 217,2 milhões recebidos (Tabela 2). Esses 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. 
 
Ingressaram, ainda, na carteira de Classe 1, os juros (cupons) incidentes sobre NTN-B, no valor total de 
R$ 29,0 milhões. 
 
No Exercício Social 2008/2009, as compras de NTN-B objetivaram ajustar a carteira de Classe 1 à 
rentabilidade esperada (IMA-B).  
 
Os proventos transferidos da Classe 2 e o recebimento de juros de NTN-B influenciaram a evolução da 
carteira de Classe 1. 

 

Ativos de Classe 2 
A Carteira de Ativos de Classe 2 do FGP é composta por participações acionárias no Banco do Brasil, na 
Vale e na Eletrobrás. Essa carteira totalizava R$ 4,7 bilhões em 31/08/2009 e R$ 4,9 bilhões em 
31/08/2008. O decréscimo no valor da carteira de ativos de Classe 2 deveu-se à variação no valor de 
mercado dos papéis que compõem essa carteira. 
 
No Exercício 2008/2009, o FGP recebeu dividendos e JCP referentes às suas participações acionárias, 
no valor de R$ 217,2 milhões (Tabela 2). Conforme definido no Regulamento do Fundo, esses proventos 
foram convertidos em ativos de Classe 1. 

 

Tabela 2 – Dividendos/JCP recebidos 

                
 

Rentabilidade dos Ativos do FGP 
A rentabilidade do FGP é calculada e acompanhada por classe de ativos. Calcula-se a rentabilidade da 
Carteira da Classe 1 e da Carteira da Classe 2 dividindo-se a cota do último dia útil do período pela cota 
do último dia útil do período anterior. 
 
A rentabilidade do FGP e o valor patrimonial das cotas, por classe de ativos, nos últimos quatro 
semestres calendário, estão representados na Tabela 3. 
. 
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Tabela 3 – Rentabilidade do FGP e valor patrimonial  da cota por semestre calendário 

           
 
A rentabilidade das carteiras de Classe 1 e Classe 2 e a aderência ao IMA-B (Classe 1) e ao Ibovespa 
(Classe 2), durante o Exercício 2008/2009, que compreende o período de 1º de setembro de 2008 a 31 
de agosto de 2009, estão apresentadas no Gráfico 2. Nesse período, a rentabilidade da Carteira de 
Classe 1 do FGP foi de 20,2%, mesmo percentual do IMA-B. 

 

Gráfico 2 – Rentabilidade do FGP 

 

A rentabilidade da Carteira de Classe 2 do FGP, no Exercício em análise, foi de 0,2%, superior em 0,1% 
ao índice Ibovespa. Essa rentabilidade está diretamente vinculada ao valor de mercado das ações da 
Vale, do Banco do Brasil e da Eletrobrás e ao montante de proventos recebidos. 
 

Resultado do Exercício 
No Exercício findo em 31/08/2009, o Patrimônio Líquido do FGP apresentou pequena evolução em 
relação à posição de 31/08/2008, registrando variação de 1,1% e resultado líquido de R$ 56,4 milhões, 
como pode ser observado na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Variação no Patrimônio do FGP (em Reais)  

      

Obrigações contraídas e Encargos debitados ao FGP 
Até o término do Exercício Social 2008/2009, o FGP não havia contraído obrigação relativa à prestação 
de garantias em projetos de parcerias público-privadas. 
 
A Tabela 5 apresenta as despesas administrativas do FGP, nos Exercícios Sociais 2008/2009 e 
2007/2008, e o percentual de participação dessas despesas no Patrimônio Líquido do Fundo ao final dos 
respectivos Exercícios. 
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Os gastos totais com a administração do FGP, no Exercício Social 2008/2009, incluindo a Taxa de 
Administração da Carteira (Custódia e Gestão dos ativos) e a Taxa de Gestão do FGP, totalizaram  
R$ 8,8 milhões, o que equivale a 0,17% sobre o PL do Fundo em 31/08/2009. 

 

Tabela 5 – Despesas Administrativas do FGP (R$ mil)   

                                                                                                valores em milhares de Reais 

 

Conforme entendimento da Diretoria Jurídica deste Administrador, respaldado no art. 150, inciso VI, 
alínea “a”, § 2º da Constituição Federal, sobre o patrimônio, rendas ou serviços do FGP não incidem 
impostos, 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 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) debitada ao FGP no Exercício 
2007/2008 foi de R$ 13.888,56. A partir de janeiro de 2008, não existe mais a incidência de CPMF. 

 

 

 

erspectivas para o Exercício seguinte 

 

Projeção de Cenário 
Os indicadores do ambiente financeiro internacional têm se mostrado, quase sempre, favoráveis, o que 
contribui para melhora significativa no grau de aversão ao risco em nível global. Apesar disso, cabe 
destacar que o crédito bancário continua a se contrair e permanecem as preocupações com a “saúde” do 
sistema financeiro das principais nações. 
 
No lado real da economia, avalia-se que está em curso processo de retomada do nível de atividade 
mundial mais rápido do que se antecipava há alguns meses. 
 
Por outro lado, uma série de fatores indica que o ritmo da recuperação deverá ser relativamente fraco ao 
longo dos próximos trimestres. Tal conjuntura referenda que a política monetária se manterá 
expansionista pelo menos até o início de 2010, para os Estados Unidos, e até o final do próximo ano e 
início de 2011, para a área do Euro e o Japão. Com isso, os juros americanos terminariam 2011 em 
3,25% a.a., enquanto na área do Euro e no Japão finalizariam em 2,50% a.a. e 0,50% a.a., 
respectivamente. 
 
Quanto ao ambiente doméstico, o destaque no setor externo da economia brasileira foi o ajuste marginal 
na expectativa para a balança comercial em 2009, que foi elevada para US$25,7 bilhões. Em relação à 
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taxa de câmbio (real/dólar), prevê-se a cotação de 1,80, 1,85 e 1,90 para o final de 2009, 2010 e 2011, 
nessa ordem. 
 
Com esforços ainda direcionados à recuperação do crescimento econômico, a política fiscal manteve em 
julho a tendência de desaceleração dos superávits primários. A projeção indica resultado de 1,8% do PIB 
em 2009, com reaceleração dos superávits para 2,8% do PIB em 2010 e 3,3% no encerramento de 
2011. 
 
Os dados mais recentes sobre inflação mostraram certa dissonância entre o comportamento dos preços 
no mercado de atacado e varejo com elevação dos Índices Gerais de Preços (IGP) e desaceleração do 
IPCA e do INPC. Apesar da desaceleração, em agosto/2009, há perspectiva de ligeira elevação das 
variações mensais do IPCA a partir de outubro/2009, mas fechando o ano em 4,2% e, portanto, abaixo 
da meta central. Para o biênio 2010-2011 permanecem as projeções de 4,5% e 4,8%, na ordem. 
 
Ademais, a Ata do Comitê de Política Monetária (Copom), de 1º e 2/9/2009, foi bastante alinhada com a 
perspectiva de que a taxa Selic ficará estável por bom período de tempo, corroborando as projeções que 
apontam manutenção dessa taxa no atual patamar (8,75%) até o final de 2010, com aumento somente 
no início de 2011.  
 
A divulgação mais relevante a respeito do comportamento da atividade econômica brasileira foi o 
resultado do PIB do segundo trimestre de 2009. Sazonalmente ajustado, o produto brasileiro expandiu-
se 1,9% relativamente ao primeiro trimestre, crescimento compatível com uma taxa anualizada próxima a 
8,0%. Em que pese o fato de que os números do PIB nos levam a olhar a economia de forma 
retrospectiva, eles nos trazem informações relevantes e que inclusive contribuíram no processo de 
revisão do cenário para crescimento da economia. Embora haja a perspectiva de crescimento de 0,2% 
para este ano, prevê-se alterações recentes que apontam expansões mais robustas da atividade 
econômica no biênio 2010-11 (4,5% para 2010 e 2011, ante 3,5% e 4,3% anteriormente, na mesma 
ordem). 
 

 

 

onsiderações Finais 
 
Agradecemos o apoio e a confiança de nossos cotistas, conselheiros, bem como o empenho e a 
dedicação de nossos colaboradores. 
 
Mais informações no sítio do Banco do Brasil na Internet www.bb.com.br , no caminho a seguir: 

Governo  Governo Federal  Administração de Recursos  Parcerias Público-Privadas  
Fundo Garantidor de PPP Federal.  
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