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Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP ) 
Relatório de Administração - Exercício 2012/2013 
 
Apresentamos o Relatório de Administração do Fundo Garantidor de Parcerias Público-

Privadas – FGP, Exercício Social 2012/2013, que compreende o período de 1º de setembro de 

2012 a 31 de agosto de 2013. 

 
1. RETROSPECTIVA 2012/2013 1 

Após um fim de 2012 e início de 2013 com crescimento bastante modesto (variação trimestral 

do PIB de 0,3% e 0,6% no 4ºtri/12 e 1ºtri/13, respectivamente), o desempenho da economia 

brasileira surpreendeu positivamente nos três meses encerrados em junho/2013. O PIB do 

período avançou 1,5% ante o 1º trimestre na série com ajuste sazonal. A surpresa se deu na 

intensidade das variações, já que o desempenho relativo dos componentes foi o esperado: a 

continuidade da forte expansão do investimento (Formação Bruta de Capital Fixo - FBKF) e a 

significativa contribuição positiva do setor externo (força das exportações e moderação das 

importações) foram os destaques. Pelo lado da oferta, a agropecuária foi novamente destaque 

positivo. As vendas no varejo de julho também surpreenderam positivamente, com alta de 1,9% 

ante junho na série com ajuste sazonal, muito acima de nossa projeção e também do consenso 

do mercado. Por outro lado, a produção industrial apresentou retração relevante em julho 

(queda superior a 2% ante junho na série com ajuste sazonal) e os surveys de confiança 

apontam importante enfraquecimento da atividade no 3º trimestre. 

 

2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

2.1  Patrimônio Líquido (PL) 

Embora o comportamento dos mercados tenha, da mesma forma que no exercício anterior, se 

caracterizado pela volatilidade, fato que pode ser comprovado, por exemplo, pelo 

comportamento do IBOVESPA, que no período de setembro/2012 a agosto/2013 apresentou 

mínimos e máximos que variaram entre 45.044 e 63.312 pontos2, os ativos do FGP não foram 

diretamente impactados pelos mesmos fatores, vez que o Fundo possuía, no período em tela, 

apenas títulos públicos (renda fixa) e a partir de 17.08.2012 passou a deter apenas cotas de 

fundo de investimento de renda fixa, compostos em sua maioria por NTNs, títulos cuja 

rentabilidade está vinculada à variação do IPCA, sensível, portanto, à variação da taxa SELIC.

  

                                                 
1  Fonte: BB DTVM 
2  Fonte: www.bmfbovespa.com.br 



3 

 

 

Assim, com o impacto decorrente do resgate de cotas do Capital Social da União, no valor de 

R$ 480 milhões, determinado pelo Ofício nº.117/2012/GEOFE/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF de 

18.12.2012, o Patrimônio Líquido do FGP passou de R$ 469,4 milhões em 31.08.2012 para R$ 

19,7 milhões em 31.08.2013, o que representou decréscimo de 95,8% na rubrica.  

 

O gráfico 1 demonstra a evolução dos ativos totais entre o 1º exercício e 31.08.2013 e a tabela 

3 detalha a variação do PL. 

 

Gráfico 1 – Evolução dos Ativos Totais do FGP 
 
 

 
 

2.1.1 Ativos  

A carteira de renda fixa, composta por cotas de fundo de renda fixa, encerrou o exercício 

(posição em 30.08.2013) com saldo de R$ 19,8, conforme detalhado a seguir: 

 

 
 
Conforme mencionado anteriormente, a carteira de ativos do Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas é composta por cotas do fundo de investimento exclusivo BB FGP RF, 

administrado pela BB DTVM. Dessa maneira, o saldo da rubrica em questão está diretamente 

Cotas  de Fundo de Renda Fixa Qtde. Valor (R$) Qtde. Va lor (R$)

Cotas BB FGP RF 463.057.029 469.383.974,75 19.967.518 1 9.841.804,08

Tabela 1 – Posição dos ativos do FGP em 30/08/2013

2012 2013
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vinculado ao resultado auferido em decorrência dos ativos do fundo exclusivo e às despesas a 

ele imputadas, considerando, ainda, eventuais aportes ou resgates realizados pelo cotista, fato 

que explica a variação, de 2012 para 2013, da quantidade de cotas e seu respectivo valor, 

considerada a retirada mencionada no item anterior.  

 

De se registrar que no exercício passado foi alterado o modelo de administração do FGP de 

carteira administrada para fundo exclusivo, momento em que todos os ativos de renda fixa 

foram transferidos para o BB FGP RF, nome dado ao fundo de investimento criado para 

receber os títulos públicos de propriedade do FGP, cuja gestão é realizada pela BB DTVM, com 

base na decisão da 12ª Reunião do Conselho Consultivo do FGP, realizada em 29.11.2011. 

 

 
2.2 Rentabilidade dos Ativos do FGP 

Anteriormente à migração do modelo de administração do FGP de carteira administrada para 

fundo exclusivo, a rentabilidade do Fundo em questão era calculada e acompanhada por 

classe de ativos. Assim, pelo fato de que havia somente ativos de classe 1 (valores em caixa, 

operações compromissadas, títulos públicos federais), a rentabilidade era calculada dividindo-

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

 

Entretanto, com a mudança acima mencionada, o valor patrimonial da cota do Fundo 

Garantidor é obtido pela divisão do patrimônio deste mesmo Fundo Garantidor, já impactado 

pelo resultado da cota do fundo exclusivo e pelas despesas inerentes a seu funcionamento, 

pela quantidade de cotas existentes, chegando-se, dessa forma, ao valor de cada cota do FGP. 

 

Na tabela a seguir estão relacionados a rentabilidade e o valor patrimonial das cotas nos 

últimos quatro semestres, ressaltando que a cota relativa ao 2º semestre/2012 refere-se ao dia 

31/12/2012 e a do 1º semestre/2013 refere-se ao dia 28.06.2013:  

 

A rentabilidade apurada no período em questão (-1,39%), quando se observa diminuição nas 

despesas administrativas do fundo de cerca de 2,48% em relação ao período anterior, justifica-

se, principalmente, pela variação da taxa SELIC, que impacta diretamente os ativos e, por 

conseguinte, a cota do fundo exclusivo, vez que se trata de fundo composto majoritariamente 

por NTNs, título público cuja rentabilidade está vinculada à variação do IPCA, portanto, 

sensível às variações da SELIC.   
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Tabela 2 – Rentabilidade do FGP e valor patrimonial  da cota por semestre calendário 
 

Período Rentabilidade do FGP  Valor Patrimonial da Cota  
2º semestre/2011 10,96% 2.173,77028 
1º semestre/2012 12,14% 2.437,69723 
2º semestre/2012 0,04% 2.438,69723 
1º semestre/2013 -1,39% 2.404,77465 

 

 
De acordo com o contido no Art. 20 do Regulamento do FGP, quando não comprometida com 

garantia, a gestão do ativo deve buscar, pelo menos, rentabilidade atrelada ao índice de renda 

fixa de mercado IMA-B, referenciado em títulos públicos.  

 

O Índice de Mercado ANBIMA Geral é um índice baseado em uma carteira teórica composta 

por todos os títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. Especificamente o IMA-B é 

série composta apenas por Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) que são títulos 

públicos que remuneram o investidor em uma taxa de juros pré-fixada, mais a variação do 

IPCA no período. A escolha do índice em questão justifica-se pela composição da carteira do 

BB FGP RF, que possui cerca de 99% de sua carteira composta por NTN-B.  

 

Conforme poderá ser observado no gráfico a seguir, a carteira do BB FGP RF atingiu o 

benchmarking estipulado, vez que a rentabilidade acumulada da carteira, no período de 

setembro/2012 a agosto/2013, foi de -1,97%, ao passo que o IMA-B variou -1,89% no mesmo 

período. 

 

 

 

Gráfico 3 – Rentabilidade da Carteira de Renda Fixa  
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2.3 Resultado do Exercício 

O Patrimônio Líquido do FGP foi reduzido de R$ 469,224 milhões em 31.08.2012 para R$ 

19,693 milhões em 2013. Tal redução foi motivada pelo resgate de cotas solicitado pelo cotista 

único do Fundo, a União, em 18.12.2012, por meio do Ofício 

117/2012/GEOFE/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF.  

 

Assim, como o FGP não distribui dividendos ou bonificações, superavits ou deficits dos 

exercícios são incorporados ao capital social do Fundo, fato ocorrido neste exercício, quando 

foram absorvidos pela rubrica R$ 30,469 milhões decorrentes do resultado positivo obtido no 

exercício. 

 

A tabela 3, a seguir, demonstra a variação no patrimônio do FGP: 

 

 

 

2.4 Obrigações contraídas e Encargos debitados ao F GP 

Até o término do presente exercício, o FGP não havia contraído obrigação relativa à prestação 

de garantias em projetos de parcerias público-privadas.  

 

Dessa forma, as despesas do Fundo limitaram-se às administrativas, que totalizaram R$ 2,0 

milhões, correspondente a 10,36% do PL do FGP no encerramento do exercício, lembrando 

que a cobrança até 18.12.2012, incidiu sobre o PL da carteira com o valor de R$ 503 milhões, 

uma vez que nesta data foi processado o resgate mencionado no item 2.3. De se ressaltar que 

as despesas em questão abrangem a Taxa de Administração da Carteira (custódia e gestão 

dos ativos) e a Taxa de Gestão do FGP.  

 

Observa-se, portanto, em relação ao exercício anterior, redução da ordem de 2,48% (de R$ 

2,093 milhões em 2012 para R$ 2,041 milhões em 2013), decorrente, principalmente, da 

redução na Taxa de Gestão de Ativos e na Taxa de Custódia, cujo contraponto ocorreu em 

função do aumento na Taxa de Administração do Fundo Exclusivo e na Taxa de Gestão do 

FGP.   

Tabela 3 –Variação no Patrimônio do FGP (em Reais)

Valor %

469.224.000,00 19.693.000,00 -449.531.000,00 -95,80%

Patrimônio Líquido em 31/08/2012 Patrimônio Líquido em 
31/08/2013 Variação
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A tabela 4, a seguir, detalha a evolução das despesas em questão: 

 
Tabela 4 – Despesas Administrativas do FGP (R$ mil)  

 

 
 
 

 
3. PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 

3.1 Projeção de Cenário e seu Impacto para a Econom ia Doméstica 3 

A despeito do melhor desempenho no fim do 1º semestre de 2013, julgamos que o contexto 

doméstico segue desafiador, principalmente no curto prazo. A segunda metade do ano deve 

ser marcada por uma importante desaceleração da economia, com projeção de retração de 

0,5% para o 3º tri/13 e de expansão de 0,3% para o 4º tri/13, respectivamente. Com esses 

números, o crescimento do PIB ficaria em 2,4%, bem abaixo do projetado no início do ano por 

analistas e pelo próprio Banco Central. Para 2014, a estimativa de crescimento é de 2,1% 

(número baixo muito em função do efeito estatístico – fim de 2013 com desempenho negativo). 

De qualquer forma, a despeito dos números finais esperados para 2014 sugerirem uma 

atividade econômica ainda muito fraca, não há dúvida que a tendência é de um ano 

relativamente melhor do que 2013, como uma maior consistência e disseminação do 

crescimento. 

 

A recente deterioração dos fundamentos para o consumo – traduzido, por exemplo, numa 

menor confiança por parte dos agentes e pelo elevado endividamento das famílias num 

ambiente de menor crescimento da renda nominal – sugerem que esta variável (consumo), 

apesar de uma esperada recuperação, deve apresentar expansão mais lenta ao final de 2013 e 

todo ano de 2014, ritmo satisfatório porém distante do excelente desempenho dos últimos 

anos. Esperamos crescimento em torno de 3% e 3,5% em termos anualizados ao longo dos 

                                                 
3 Fonte: BB DTVM 

 valores em milhares de Reais 

Valor % sobre o PL Valor % sobre o PL
Auditoria Independente 39,0 0,20% 0,0 0,00%
Publicações Legais 0,0 0,00% 52,0 0,01%
Serviços do Sistema Financeiro 9,0 0,05% 14,0 0,00%
Taxa de Gestão dos Ativos 0,0 0,00% 403,0 0,09%
Taxa de Custódia 81,0 0,41% 211,0 0,04%
Taxa de Administração do Fundo Exclusivo 162,0 0,82% 19,0 0,00%
Taxa de Gestão do FGP 1.723,0 8,75% 1.394,0 0,30%
Outras despesas Administrativas 27,0 0,14% 0,0 0,00%

TOTAL 2.041,0 10,36% 2.093,0 0,45%
Patrimônio Líquido (PL) em 31 de agosto 

de 2012 e 2013
19.693,0 469.224,2

DESPESAS ADMINISTRATIVAS Exercício 2012/2013 Exercício 2011/2012
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próximos trimestres, fato que encerraria o ano de 2014 com crescimento de 3,3% no consumo 

das famílias. 

 

Por sua vez, os investimentos privados – que apresentaram forte alta no início do ano (não 

disseminada, calcada em setores específicos, como o setor de caminhões) – não devem 

perdurar no curto prazo (segunda metade de 2013 e início de 2014), em função da recente 

dinâmica de piora de seus fundamentos: maior nível de incerteza e de aversão ao risco, a 

considerável desvalorização da taxa de câmbio real e a menor confiança dos empresários. Ao 

longo de 2014, o investimento deve mostrar recuperação gradual, mas ainda assim não deve 

ser muito expressiva. Depois de forte contração em 2012 e moderada recuperação em 2013 

(esperamos crescimento próximo a 3%), 2014 deve ser marcada por uma estabilidade na 

formação bruta de capital fixo.  

 

No contexto inflacionário, ao longo de 2013 a inflação se mostrou bastante persistente, o que 

provocou não apenas a resistência do IPCA em patamar próximo ao teto superior da meta 

(6,5%), mas também a deterioração das expectativas de inflação para os próximos anos (2014 

e 2015, principalmente). Mesmo com a incorporação dos números mais baixos da inflação no 

período de junho a agosto, a recente desvalorização cambial e a hipótese de alta dos 

combustíveis no fim do ano repercutiram em apenas sutis mudanças nas projeções para o 

IPCA: espera-se IPCA de 6,2% em 2013 e 2014. A resistência da inflação ainda em 2014 pode 

ser explicada por um ambiente externo melhor esperado para os próximos trimestres (cenário 

externo favorável, resultando em movimento altista de preços - principalmente commodities) e, 

internamente em função de um esperado ciclo de alta de juros não agressivo, conjugado com 

alguma melhora da atividade econômica. 

 

Em termos de política monetária, a piora do cenário para inflação no fim de 2012 levou o Banco 

Central brasileiro a endurecer o discurso na condução da política monetária e, a partir de abril 

de 2013, dar início a um ciclo de elevação da taxa de juros Selic. Julgamos que o processo de 

aperto monetário terá continuidade ao longo do 2º semestre de 2013: o período será marcado 

pela sustentação da inflação em doze meses em torno do topo superior da banda da meta de 

inflação (6,5%), sendo este o principal determinante para a continuidade da ação do Banco 

Central. Reiteramos, entretanto, que nossa expectativa é de que o ciclo de alta de juros não 

deve ser agressivo: as projeções da BB DTVM são de mais uma alta de 0,50 p.p. na reunião de 

novembro, encerrando 2013 com a taxa básica em 10% a.a., e adicionais 0,25 p.p na reunião 

de janeiro de 2014, encerrando o ciclo de alta em 10,25% a.a. (mantendo neste nível até o final 

de 2014). 
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3.2 Aspectos Internos e as Perspectivas para a Dema nda de Infraestrutura 4 

A melhora dos fundamentos da economia brasileira ao longo das últimas décadas garantiu ao 

país uma maior capacidade de absorção a choques externos. Em meio a esse ambiente, a 

redução do desemprego, a elevação da massa salarial real, a expansão do crédito e os 

programas governamentais de transferência de renda fortaleceram o mercado de consumo 

interno, proporcionando uma maior resiliência para a atividade doméstica. Esses fatores 

explicam, em grande parte, a sustentação de taxas de crescimento da demanda por bens e 

serviços em patamares superiores à expansão da oferta nos últimos anos.  

 

Em termos prospectivos, os mecanismos de estímulo ao consumo deverão permanecer 

relevantes. Assim, a necessidade de investimentos para buscar o reequilíbrio das forças do 

mercado deve se manter elevada. Em outras palavras, a dinâmica decorrente de um modelo de 

crescimento econômico com desempenho associado significativamente ao consumo exige 

medidas que estimulem investimentos (especialmente em infraestrutura), tanto públicos quanto 

privados, com o objetivo de impedir o descompasso entre as condições de demanda e oferta. 

Essa preocupação deverá se manter entre os focos de atenção das políticas econômicas no 

horizonte relevante.  

 

Dentro desse contexto, com o objetivo de impulsionar a produtividade interna e estabelecer 

uma capacidade de oferta suficiente para atender a expansão observada no consumo, o 

governo tem se empenhado na implementação de programas de investimento. Entre as 

medidas anunciadas, os programas de concessão de serviços públicos e as permissões para 

exploração de petróleo, entre outros, criam boas perspectivas para a expansão das inversões 

na economia.  

 

Nesse sentido, o Programa de Investimentos em Logística (PIL) se destaca, tendo como 

objetivo amenizar gargalos observados em áreas da infraestrutura que recorrentemente são 

listadas como origem de restrições à expansão da oferta. A expectativa é que, ao longo dos 

períodos de exploração das concessões, esse programa promova a inversão privada de um 

valor superior a R$ 200 bilhões (estimativas do Governo) em portos, aeroportos, rodovias e 

ferrovias, entre outros, setores esses fundamentais para o desenvolvimento da economia 

doméstica. No caso dos investimentos no pré-sal, o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) estima 

que o setor de hidrocarbonetos receberá diretamente US$ 700 bilhões em recursos que serão 

aplicados na fase de exploração e desenvolvimento da produção (não exclusivo em 

                                                 
4 Fonte: BB/Diretoria de Estratégia e Organização 
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infraestrutura), sendo que a maior parte desses recursos está concentrada nos primeiros sete 

anos de atividade. Outros US$ 700 bilhões serão consumidos ao longo da produção do campo.  

 

As oportunidades decorrentes dos estímulos gerados pelas medidas são significativas, uma 

vez que resultam em investimentos com potencial de rentabilidade relevante no longo prazo, 

que por sua vez deverão atrair investidores globais e impulsionar a demanda por recursos para 

o financiamento desses projetos. Adicionalmente, os investimentos (sejam eles públicos ou 

privados), principalmente em infraestrutura, têm o poder de catalisar outras inversões. A 

melhora das condições de escoamento da produção, por exemplo, reduz o custo de produção 

e pode materializar novos investimentos produtivos que, de outra forma, não seriam realizados 

(melhor integração física do mercado interno).  

 

Sob essa perspectiva, o investimento público e as prováveis parcerias com a iniciativa privada 

para o desenvolvimento dos projetos em infraestrutura constituem demanda autônoma para 

outros setores produtores de bens de capital. Inicialmente é esperado que esses setores 

passem a utilizar mais intensivamente sua capacidade produtiva. Entretanto, é altamente 

provável que, posteriormente, após a redução da ociosidade, sejam induzidos a ampliar a 

capacidade produtiva em um movimento que, de outra forma, dificilmente aconteceria 

autonomamente.  

 

Dessa forma, condicionado ao não agravamento das condições financeiras externas e à 

manutenção dos fundamentos internos em posição favorável (um grande desafio ao País), o 

cenário que se apresenta nos parece bastante promissor aos investimentos em infraestrutura. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito embora ainda dependa de regulamentação, diante da modificação da Lei 11.079, que 

permite a utilização do FGP por outros entes da federação para garantia de suas PPPs, existe 

a expectativa de que o fundo desempenhe importante papel na consolidação do processo de 

Parcerias Público-Privadas no país, objetivo para o qual esta administração estará sempre 

empenhada, buscando em parceria com os demais atores envolvidos, o fortalecimento dessa 

modalidade de compartilhamento entre o público e o privado, com foco no bem maior – o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

Dessa forma agradecemos o apoio e a confiança de nosso Cotista, dos nossos conselheiros, 

assim como o empenho e a dedicação de todos que, direta ou indiretamente contribuíram para 

os resultados obtidos. 

 

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.  

 
 
 
 

Brasília (DF), 20 de novembro de 2013. 
 
 
 
 

BANCO DO BRASIL S.A. 
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Diretoria de Governo – Brasília (DF) 
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