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Cenário Econômico
n Condições que propiciam o ambiente adequado à criação do 
Fundo Soberano do Brasil (FSB)

n Nível de reservas internacionais e posição credora do País

§ Dívida Externa Líquida brasileira é negativa em R$ 15 bi (Mar-08)

§ Perspectivas das reservas Petrolíferas

§ Forte fluxo de entrada de recursos externos

n Política fiscal consistente: resultado nominal superavitário

§ O Superávit Nominal atingiu 0,45% do PIB no primeiro trimestre de 2008

§ O déficit nominal em 12 meses é o menor desde o início da série (1,64% do PIB).

n Grau de Investimento.
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OBJETIVOS
Ø O Fundo Soberano do Brasil realizará investimentos no 
exterior, tendo como objetivo:

n Apoiar projetos de interesse estratégico do País 

nAmpliar a rentabilidade dos ativos financeiros 
mantidos pelo setor público

n formar poupança pública

n absorver flutuações dos ciclos econômicos e

nPromover a internacionalização de empresas 
brasileiras.
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FUNDO FISCAL DE INVESTIMENTOS E 
ESTABILIZAÇÃO (FFIE)

Ø O Fundo Soberano do Brasil, no exercício 
de sua finalidade, criará Fundo Fiscal de 
Investimentos e Estabilização (FFIE), com os 
seguintes objetivos:

n formar poupança pública com excedente 
do Superávit Primário

n absorver flutuações dos ciclos 
econômicos
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Ø O FFIE tem as seguintes características:

n fundo privado, operado por instituição 
financeira federal; e

n patrimônio separado do patrimônio da 
União, estando sujeito a direitos e 
obrigações próprias.

FUNDO FISCAL DE INVESTIMENTOS E 
ESTABILIZAÇÃO (FFIE)
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DIRETRIZES DE APLICAÇÃO

Ø Diretrizes de aplicação do FSB:

nAquisições de debêntures e títulos 
representativos de ativos financeiros, 
observados os parâmetros de risco

n Aplicação em cotas do FFIE

nOs projetos aprovados deverão ter 
rentabilidade mínima equivalente à taxa Libor. 
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Estrutura do Fundo Soberano
Dotação Orçamentária (fontes primárias, emissão de 

títulos, outras disponibilidades)

Fundo Soberano do Brasil (FSB)

Ativos Financeiros

Cotas do Fundo 

Fiscal de 

Investimentos e 

Estabilização 

(FFIE)

Alternativa de aplicação em 

ativos financeiros no exterior

Poupança Pública 

(fonte primária)

Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional
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Fundo Soberano do Brasil
n Governança:

n Será constituído Conselho Deliberativo do FSB que irá estabelecer a 
forma, prazo e natureza dos investimentos;

n A gestão será exercida pelo Ministério da Fazenda;

n Será operado por instituição financeira federal.

n Transparência:

n Mecanismo conferindo maior transparência à gestão do fundo, além 
dos já instituídos pela legislação em vigor, constituído de relatório 
de desempenho do Fundo a ser encaminhamento semestralmente ao 
Congresso Nacional.


