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Introdução
Em cumprimento ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro
de 2009, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apresenta, trimestralmente, ao
Congresso Nacional, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil (FSB)
que deve ser composto por, no mínimo, o valor de mercado dos ativos que compõem
a carteira do FSB, separando os ativos externos e internos, bem como sua variação
acumulada no trimestre e nos últimos doze meses.
O Relatório de Desempenho apresenta ainda análise comparativa da carteira do
Fundo em relação à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), rentabilidade mínima de•inida para as aplicações •inanceiras do FSB no Brasil. Informações gerenciais com
maior nível de detalhamento, produzidas e monitoradas pelo FSB em conformidade
com sua Política de Investimentos, são divulgadas semestralmente por meio dos
Relatórios de Administração e Demonstrações Financeiras.
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Valor de mercado dos ativos
Desde a criação do FSB, em 2008, até o presente momento, o Conselho Deliberativo
do FSB (CDFSB) manteve a diretriz de alocar os recursos do FSB exclusivamente no país
e, portanto, não existem aplicações em ativos externos (Carteira Efetiva Internacional).
Apresentam-se, a seguir, os valores de mercado dos ativos que compõem as carteiras de aplicações do FSB, bem como suas variações e rentabilidades veri•icadas no
trimestre sob análise e nos últimos doze meses.
Tabela 1 – Valor dos Ativos do FSB (em Reais)
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Fonte: BB DTVM (CED, CE1 e outros ativos do FFIE) e Siafi (CE2).
Obs.: O valor dos ativos é equivalente ao patrimônio líquido do Fundo acrescido da taxa de administração e outros passivos.
JSCP - Juros sobre capital próprio.

Veri•icou-se, no primeiro trimestre de 2015, um crescimento de 12,95% no valor de mercado da carteira de títulos públicos, em relação ao trimestre anterior.
Contribuiu para esse crescimento da Carteira Efetiva Doméstica a alocação dos dividendos e juros sobre capital próprio originários da Carteira Especial 1 (Ações do
Banco do Brasil) em títulos públicos, em consonância com as diretrizes da Política
de Investimentos do FSB.
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Tabela 2 – Rentabilidade Efetiva X Rentabilidade de Referência
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Fonte: BB DTVM (CED, CE1 e outros ativos do FFIE), Siafi (CE2) e BACEN (TJLP).
Obs.: A rentabilidade é apurada considerando-se o regime de competência, enquanto o valor dos ativos é calculado pela posição
de caixa. Portanto, as variações nos valores dos ativos serão diferentes das rentabilidades que considerarão, por exemplo, ativos
que são de direito do FSB, mas que ainda não fazem parte da Conta Única ou do FFIE, tais como proventos do BB que serão pagos
futuramente (ações ex-dividendos, por exemplo), ou rendimentos da Conta Única a serem creditados no próximo decêndio. Além
disso, a rentabilidade é calculada diariamente pela Metodologia Time Weighted. As variações nos Valores dos Ativos (Tabela 1)
desconsideram, por exemplo, as transferências de valores da carteira CE1, tais como proventos, para a compra de títulos públicos, na
CED. Já as rentabilidades (Tabela 2) corrigirão estas distorções pela Metodologia Time Weighted, considerando os fluxos financeiros
entre as subcarteiras.
Siglas: CED = Carteira Efetiva Doméstica; CRD = Carteira de Referência Doméstica; RF FFIE = Renda Fixa FFIE; CE1 = Carteira
Especial 1 (Ações do Banco do Brasil); CE2 = Carteira Especial 2 (Aplicação na Conta Única).
* Inclui a CED, saldo de operações compromissadas e disponível.
** Inclui a RF FFIE e CE1.

As aplicações realizadas na Conta Única do Tesouro Nacional (Carteira Especial
2) e na Carteira Efetiva Doméstica, no primeiro trimestre de 2015, apresentaram
rentabilidade de, respectivamente, 3,31% e 2,72%. Por sua vez, a Carteira Especial 1
apresentou rentabilidade de -1,65%, correspondente à variação veri•icada no valor
de mercado das ações do Banco do Brasil no período e ao recebimento de proventos
originários dessas participações. Sob a ótica global de seu portfólio, as aplicações do
FSB apresentaram rentabilidade de 2,59% no último trimestre, com variação de 1,27
ponto percentual superior à TJLP no período.
Em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 3º, do Decreto nº 7.055, de 2009,
o Grá•ico 1 apresenta a evolução patrimonial dos ativos aplicados no Brasil comparada àquela que teria sido observada caso o aporte inicial dos recursos (dezembro de
2008) tivesse sido integralmente investido em ativos remunerados pela TJLP.
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Gráfico 1 – Ativos no Brasil X Patr. Valorizado pela TJLP - Histórico
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O Grá•ico 2, por sua vez, traz a mesma evolução comparativa, considerando somente o desempenho do 1º trimestre de 2015.
Gráfico 2 – Ativos no Brasil X Patr. Valorizado pela TJLP - no Trimestre
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Fonte dos Gráficos 1 e 2: BB DTVM (CED, CE1 e outros ativos do FFIE), Siafi (CE2) e BACEN (TJLP).

Para mais informações sobre o Fundo Soberano do Brasil, acesse:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/relatorios-de-monitoramento

Errata
Página 6
Onde se lê:
Gráfico 1 – Ativos no Brasil X Patr. Valorizado pela TJLP - Histórico
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Leia-se:
Gráfico 1 – Patrimônio Líquido do FSB X Patrimônio Valorizado pela TJLP
- Histórico

Onde se lê:
Gráfico 2 – Ativos no Brasil X Patr. Valorizado pela TJLP no Trimestre
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Leia-se:
Gráfico 2 – Patrimônio Líquido do FSB X Patrimônio Valorizado pela TJLP
- no Trimestre

