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RESUMO 

 

 

A recessão econômica que atingiu o Brasil nos últimos anos, incentivou o 

governo federal a promover novos programas de incentivo à infraestrutura logística, 

porém os cenários de incerteza política e econômica, deixaram o governo em 

situação desfavorável na busca por novos investimentos de longo prazo no país. 

Este cenário suscitou a busca governamental por alternativas que pudessem 

incrementar garantias e aumentar a atratividade dos projetos.  

O objetivo deste trabalho é propor um modelo para tomada de decisão baseado 

em opções reais para uma concessionária rodoviária exposta ao risco, em alguns 

anos, da instalação de uma ferrovia em trajeto confluente. Devido as diferenças 

entre o custo dos fretes rodoviários e ferroviários, há risco iminente aos fluxos de 

caixa futuros previstos no plano de negócios original da concessionária de rodovias. 

O que em um cenário econômico adverso, não atrai a atenção dos investidores. 

A Teoria de Opções Reais foi capaz, não só de mitigar os efeitos trazidos pela 

presença da ferrovia aos fluxos de caixa, bem como, conseguiu agregar valor ao 

projeto, gerando um VPL acima do valor determinístico inicial do projeto. 

 

Palavras-chave: avaliação de investimentos; concessões rodoviárias; teoria de 

opções reais.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The recent Brazilian economic recession, encouraged federal government to 

promote programs to stimulate logistics infrastructure projects. However, political 

and economic uncertain scenario have settled down the government in an 

unfavorable position in searching for long-term investments in the country. This 

outlook obliged government's search for alternative ways to increase collaterals, 

thus, leveraging the attractiveness of projects. 

This paper aims to propose a decision model, based on real options, for a road 

concession exposed to a railroad installation risk, in a confluent path. Due to freight 

cost differences between road and railways, forecasted highway concession's cash 

flows are clearly endangered.  

Real Options Theory seems to be capable, not only to mitigate the effects of the 

railroad impact on concession’s cash flow, but also, to manage adding value for the 

project. Leveraging NPV above the original deterministic one. 

 

Keywords: investments valuation; real options theory; highway concessions  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo se destina a apresentar os objetivos do presente trabalho, assim 

como o contexto em que este foi desenvolvido. Em seguida, apresenta-se como a 

dissertação está organizada, contextualizando cada um de seus capítulos. 

 

1.1    Motivação 

 

      O financiamento à infraestrutura se dá habitualmente pelo orçamento da União, 

por parcerias público-privadas ou por concessões. É importante, porém, assegurar 

que os contratos de concessão se mostrem atrativos financeiramente para que 

exista interesse da iniciativa privada. Para projetos de interesse social e baixa 

atratividade ao investidor privado, o governo poderá fomentar a criação de 

parcerias público-privadas, oferecendo garantias contratuais que aumentem o 

interesse privado nos projetos em questão (BRANDÃO; SARAIVA, 2008). 

As concessões têm se mostrado convenientes ao governo, pois se beneficiam 

dos recursos e da capacidade de endividamento do setor privado na realização de 

obras que são selecionadas e priorizadas pelo poder público. Ao término do 

contrato de concessão, a rodovia retorna ao domínio público, sem ônus adicional 

ao Estado, que poderá assumir a gestão da rodovia ou dar início a um novo contrato 

de concessão (BRANDÃO; CURY, 2006). 

A recessão econômica brasileira dos últimos anos, incentivou o governo federal 

a promover novos programas de incentivo à infraestrutura logística, porém os 

cenários de incerteza política e econômica deixaram o governo em situação 

desfavorável na busca por novos investimentos de longo prazo no país, uma vez 

que há ponderação negativa para este tipo de compromisso no cenário atual. 

Além da conjuntura econômica desfavorável à busca por investidores de longo 

prazo, há fatores que dizimam a capacidade de investimento dos acionistas típicos 

das concessões rodoviárias: os grandes conglomerados da construção civil, em 

sua maioria, estão envolvidos em ações anticorrupção da polícia federal; os fundos 
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de pensão de entidades públicas são investigados em uma comissão parlamentar 

de inquérito na Câmara dos Deputados e os fundos internacionais de investimentos 

têm atuações limitadas pela perda do grau de investimento do Brasil nas agências 

de rating internacionais. Neste prisma, a utilização do método de Fluxo de Caixa 

Descontado agrava a restrição dos investidores, pois precifica os riscos intrínsecos 

através do incremento da taxa de desconto, a qual é fixada em contrato. 

Neste cenário de conjuntura adversa, os governos e as agências reguladoras 

buscam alternativas que possam elevar o nível de garantias dos contratos de 

concessão, motivando, assim, a iniciativa privada a investir em novos projetos. Este 

estudo visa examinar a Teoria de Opções Reais como instrumento para o 

incremento destas garantias contratuais.  

 

1.2    Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo para tomada de decisão de uma 

concessionária de rodovias que está exposta ao risco, em alguns anos, da 

instalação de uma ferrovia em trajeto confluente. Uma vez que o frete ferroviário é 

sensivelmente mais barato que o rodoviário, o fluxo de carga tenderia a migrar em 

grande parte para a ferrovia, afetando significativamente os fluxos de caixa futuros 

previstos no plano de negócios original da concessionária de rodovias. 

O modelo será aplicado ao caso do corredor de 460 quilômetros formado pelas 

rodovias BR-476, BR-153, BR-282 e BR-480, conhecido como Rodovia do Frango, 

que interliga o polo agropecuário de Chapecó e a cidade de Lapa no Paraná. 

Melhorias neste percurso facilitariam o escoamento da produção das indústrias do 

polo agropecuário até o porto de Paranaguá, onde as mercadorias poderiam ser 

exportadas. A ANTT apresentou proposta de concessão deste trecho da malha 

viária federal através de audiência pública em julho de 2015. 

Pretendem-se responder a seguinte pergunta de pesquisa ao término deste 

trabalho: “A teoria das opções reais é efetiva no equilíbrio econômico-financeiro de 

uma concessão rodoviária a qual o tráfego de veículos de carga foi severamente 

reduzido pela implantação de uma ferrovia confluente? ” 
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1.3    Justificativa do Objetivo 

 

As concessões rodoviárias, assim como outros investimentos em infraestrutura, 

terão papel relevante no plano do governo federal para recuperação da economia. 

No entanto, as rodovias federais ainda não concedidas constituem enorme desafio 

ao governo na busca por novos investimentos, uma vez que as rodovias de maior 

tráfego e consequentemente mais atrativas aos investidores já foram licitadas em 

leilões passados. Outrossim, as condições econômicas do país e as dificuldades 

vivenciadas pelos acionistas típicos do setor de concessões rodoviárias afugentam 

o investimento de longo prazo, fato que intensifica as condições desfavoráveis ao 

plano original do governo federal. 

Há um complicador ao cenário exposto acima, e, deve-se ao fato do governo 

federal ter iniciado um plano de reconstituição da matriz de transportes, visando um 

melhor equilíbrio entre os modais. Neste contexto, inicia-se um processo de 

concorrência intermodal inédito na trajetória das concessões de rodovias no país; 

o que justifica o desenvolvimento deste estudo, o qual objetiva o melhor 

entendimento da concorrência entre modais e como esta poderá impactar os 

resultados financeiros das futuras concessões de rodovias. 

Adicionalmente à evidência prática apresentada no parágrafo anterior, há um 

fundamento acadêmico que sustenta a pesquisa contida neste trabalho; o estudo 

de Opções Reais aplicado ao mercado de concessão de rodovias no Brasil se 

iniciou com Brandão (2002), o autor analisou o projeto de concessão da rodovia 

Presidente Dutra. Outros autores vêm enriquecendo o conhecimento sobre o tema 

desde então; todavia não foi encontrado nenhum trabalho na literatura pesquisada 

que aplicasse a Teoria das Opções Reais em um ambiente de concorrência entre 

modais de transporte, o que torna este trabalho um estudo pioneiro. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 2, apresenta-se 

uma breve revisão da literatura pertinente ao tema; no capítulo 3, apresenta-se a 

modelagem das variáveis de entrada, bem como o desenvolvimento do modelo de 

opções reais proposto para a rodovia; os resultados obtidos estão detalhados no 

capítulo 4; por fim, as conclusões sobre o estudo constam do capítulo 5.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo se destina à revisão das publicações de autores com destacada 

relevância ao contexto deste estudo. Inicialmente se apresentam as principais 

técnicas utilizadas na análise de investimentos culminando com a Teoria de Opções 

Reais. Na sequência, examina trabalhos de Teoria de Opções Reais aplicados a 

projetos de infraestrutura, incluindo concessões rodoviárias.     

 

2.1    Análise de Investimentos 

 

A análise de investimentos se caracteriza pela aplicação de métodos e técnicas 

específicas, visando direcionar as decisões estratégicas e a alocação eficiente de 

recursos em prol de maximizar o retorno financeiro aos acionistas (SOUZA, 2014). 

Apesar da popularização de metodologias sofisticadas, analíticas e preditivas, 

que se fundamentam em modelos computacionais complexos, ainda é comum ao 

mundo dos negócios, a utilização de métodos tradicionais para a tomada de 

decisão como o payback, a taxa interna de retorno, o fluxo de caixa descontado e 

valor presente líquido. Estes modelos, porém, possuem abordagem puramente 

determinística, o que limita sua efetividade em ambientes de incerteza. 

      Souza (2014) critica o método do valor presente líquido, relata que apesar do 

método contemplar a totalidade dos fluxos de caixa do projeto no tempo, ou seja, 

todo o ciclo de vida do projeto, pressupõe que os riscos são homogêneos e aplica 

uma taxa única de desconto, constante e linear, para custos e receitas.  

      O método do fluxo de caixa descontado, tornou-se conhecido no mundo 

corporativo nos anos 50. As limitações tecnológicas da época, no entanto, 

impediram sua rápida popularização. O payback, apesar de suas desvantagens, 

oferecia grande facilidade de cálculo e permaneceu sendo amplamente utilizado na 

avaliação de projetos até o surgimento das calculadoras financeiras e dos 

computadores pessoais, tempos mais tarde (BRANDÃO; DYER, 2005). 
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      O fluxo de caixa descontado considera os fluxos de caixa de um projeto de 

investimento imutáveis até a sua maturidade. Desta forma, apenas informações 

disponíveis no instante inicial do projeto são relevantes à análise. Em projetos de 

longa duração, no entanto, esta premissa é um forte limitante aos resultados do 

modelo, dado que é pouco provável que o cenário inicial se mantenha inalterado 

ao longo da execução integral do projeto. 

      Na prática, projetos de investimento são valorizados pelo método de fluxo de 

caixa descontado; aplicando-se aos fluxos de caixa livres uma taxa de desconto 

obtida através do WACC. Brandão e Dyer (2005) criticam este modelo, dado que 

ele assume que os resultados do projeto não serão afetados por futuras decisões 

gerenciais, ou seja, o método ignora qualquer tipo de flexibilidade gerencial durante 

a execução do projeto. Entende-se por flexibilidade gerencial, a predisposição do 

gestor em tomar decisões, em condição de incerteza, que maximizem os retornos 

esperados sobre os fluxos de caixa futuros ou que minimizem eventuais perdas. 

      Brandão (2002) critica o método do fluxo de caixa descontado, considerando-o 

falho por não capturar os efeitos da flexibilidade gerencial e menciona que seu 

equacionamento é estático, o que não reflete a natureza dinâmica da gestão de um 

projeto na prática. Tal condição ignora o valor de eventuais opções existentes no 

projeto de investimento, fato que pode levar a decisões de investimento sub ótimas. 

      Apesar das críticas mencionadas em parágrafos anteriores, as concessionárias 

de rodovias brasileiras têm seus contratos analisados, ainda hoje, pelo método do 

fluxo de caixa descontado, tanto no prisma do poder concedente quanto na ótica 

dos investidores. Assim, os riscos intrínsecos do projeto são precificados através 

de incremento na taxa de desconto, e o valor da flexibilidade gerencial das variáveis 

do projeto totalmente negligenciado (BRANDÃO; CURY, 2006). 

      A análise de árvore de decisão, bastante utilizada na composição de algoritmos, 

surgiu com alternativa aos modelos de decisão anteriores, uma vez que permite 

que a flexibilidade gerencial seja modelada em tempo discreto. Isto possibilita ao 

gestor maximizar o valor do projeto condicionado às informações disponíveis em 

algum ponto futuro, após incertezas já terem sido resolvidas. A incorporação da 

análise de árvore de decisão minimiza certas limitações do método do fluxo de 

caixa descontado, mas ainda não as resolve por completo. 
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      A metodologia de árvore de decisão ainda mantém a taxa de desconto fixa, 

apropriada do projeto sem quaisquer opções. Assim, ela não é capaz de detectar 

que as otimizações ocorridas em nós de decisão anteriores modificam fluxos de 

caixa futuros, bem como o risco intrínseco do projeto (BRANDÃO; DYER, 2005). 

  

Em finanças, o termo “opções” advém de um instrumento financeiro 
negociável, em forma de contrato, que dá a seu titular o direito, mas 
não a obrigação, de comprar um ativo subjacente por um preço 
previamente fixado, em certa data ou antes disso. O comprador usa 
a opção somente se lhe for conveniente, caso contrário, descarta 
(ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2010). As opções financeiras têm 
sido amplamente discutidas e estudadas ao longo da história, que 
remonta aos primórdios do século XX (Souza, 2014, p.19). 

 

      Os conceitos desenvolvidos para avaliação de opções financeiras, décadas 

atrás, por Black & Scholes (1973) e por Merton (1973), foram agregados à análise 

de investimentos sob condições de incerteza com a finalidade de atribuir valor a 

flexibilidade gerencial ao longo da execução de projetos. O método, conhecido 

como Teoria das Opções Reais, possui clara vantagem quando comparado ao fluxo 

de caixa descontado e preenche a lacuna deixada pelas árvores de decisão em 

evidenciar a dinâmica inerente a cada nó de decisão. O arcabouço matemático 

complexo, no entanto, tem limitado a difusão e o uso desta metodologia em grande 

parte da indústria (BRANDÃO, 2002; BRANDÃO; DYER, 2005; BRANDÃO; CURY, 2006). 

 

O termo “opções reais” foi inicialmente proposto por Myers (1977), 
que apontou as semelhanças entre as opções financeiras e os 
ativos reais do mundo corporativo. Ou seja, são análogas às 
opções de compra sobre esses ativos reais. O termo foi então 
inserido para destacar a flexibilidade gerencial presente nas 
decisões de investimento nos ativos reais de uma empresa e seu 
impacto no seu próprio valor (Souza, 2014, p.19). 

 

As opções financeiras têm como ativo básico os ativos financeiros 
ou commodities, que possuem determinadas características que 
facilitam o seu tratamento, como preço de mercado, séries 
históricas, divisibilidade e razoável conhecimento das suas 
distribuições probabilísticas, que permitem modelar as suas 
distribuições futuras com alguma facilidade. Já o mesmo não ocorre 
com as opções reais, em que o ativo básico geralmente não possui 
essas características necessárias (BRANDÃO; CURY, 2006, p.129). 
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      A Teoria das Opções Reais permite que o dinamismo inerente ao projeto seja 

capturado pela análise do investimento. Projetos que a execução seja virtuosa 

poderão ser expandidos ou estendidos, a um certo custo. Igualmente, projetos que 

não estejam indo bem, poderão ser reduzidos, adiados ou mesmo descontinuados. 

Estes são alguns exemplos de flexibilidade gerencial que possibilitam endereçar as 

incertezas cotidianas de um projeto de investimento (Souza, 2014). 

      Há condições fundamentais para que um projeto apresente valor de opção: ser 

total ou parcialmente irreversível; portar incerteza relacionada aos fluxos de caixa 

futuros e apresentar flexibilidade gerencial que permita ao gestor executar ações 

que alterem a estrutura primária do projeto. São exemplos deste comportamento: 

adiar, suspender, ampliar ou abandonar o projeto ao longo da sua execução. 

      Brandão (2002) ao detalhar o método de Opções Reais exalta que mesmo 

antes da efetivação de um investimento, já se pode atribuir valor a uma opção 

inerente ao processo decisório da empresa, a opção por investir. Uma vez tomada 

a decisão, o projeto de investimento deve cobrir além dos próprios custos iniciais, 

um custo de oportunidade o qual deve remunerar a empresa por ter investido seu 

capital neste projeto em detrimento a outras alternativas de investimento. 

      Trigeorgis (1995) destaca as formas de flexibilidade gerencial abrangidas pelo 

uso da teoria de opções reais, bem como as principais aplicações mapeadas para 

o método até aquele momento: 

i. Opção de diferimento: o investidor tem a opção de arrendar ou 

compra uma propriedade, no entanto, opta por adiar a decisão de 

investimento de maneira a validar as condições de viabilidade do 

projeto. Esta opção é típica das indústrias de extração mineral e 

de papel e celulose, nos projetos imobiliários e na agricultura; 

 

ii. Opção de investimento fracionado: o investidor decide aplicar seu 

capital de forma gradual ao projeto, fragmentando o investimento 

e dividindo o projeto em fases de maturidade. A estratégia permite 

que o projeto seja reavaliado a cada etapa do desenvolvimento e 

que a decisão de investimento possa ser revalidada propriamente. 

Esta opção é típica de indústrias intensivas em pesquisa, como a 
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farmacêutica. Ela também possui aplicação em projetos de 

infraestrutura, usinas de geração de energia e empresas start-ups; 

 

iii. Opção de alteração de escala: o investidor tem a opção de adaptar 

a escala de produção ou o consumo de recursos de acordo com o 

panorama do negócio. Para cenários favoráveis, em que o retorno 

está acima da expectativa inicial, a escala do projeto pode ser 

aumentada (opção de expansão); da mesma forma, para cenários 

desfavoráveis a escala pode ser reduzida (opção de redução) ou 

em casos extremos, o projeto pode ser paralisado e retomado mais 

adiante (opção “shut down & restart”). Estes tipos de opções são 

típicos da indústria de mineração e outras atividades extrativistas, 

vestuário de moda, bens de consumo e imóveis comerciais; 

 

iv. Opção de abandono: para empreendimentos em que as condições 

de mercado declinaram de maneira severa, o investidor tem opção 

de abandonar permanentemente o projeto e negociar os ativos no 

mercado secundários. Além do setor de serviços financeiros, este 

tipo de opção é típico de indústrias capital intensivas como os 

transportes aéreo e ferroviário; 

 

v. Opção de troca: em casos que há alteração na demanda ou do 

nível de preços de um certo bem, o investidor tem a opção de 

modificar o mix de produto (flexibilidade de produto) ou alterar a 

composição do produto (flexibilidade de processo). Este tipo de 

opção pode ser aplicado a qualquer produto que sofra com forte 

volatilidade na demanda. São exemplos os produtos eletrônicos, 

as peças de automóveis, os brinquedos e os produtos químicos; 

 

vi. Opção composta: no mundo real, por vezes, grandes projetos são 

integrados por uma coletânea de opções que se apresentam de 

forma combinada provocando alterações dos fluxos financeiros 

inicialmente projetados. A mescla dos efeitos de múltiplas opções 

pode não ser equiparada a soma dos efeitos individuais destas.  
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2.2    A Teoria de Opções Reais em Projetos de Infraestrutura 

 

      Projetos de exploração mineral ou de energia possuem como ativo subjacente 

uma commodity comercializável, fato que não ocorre com a concessão de uma 

rodovia. Esta presta um serviço à sociedade, para o qual o mercado é incompleto. 

Tal limitação faz com que a aplicação usual do método de Opções Reais não seja 

possível, e nos leva, portanto, a uma solução particular (BRANDÃO, 2002). 

      O conceito a seguir, originalmente exposto por Copeland e Antikarov (2001), é 

ratificado por Brandão (2002): em mercados completos o gestor pode construir um 

portfólio replicante de ativos financeiros, composto de títulos livres de risco e de 

ativos arriscados; este portfólio possui os mesmos fluxos de caixa de um projeto de 

investimento, seja ele qual for, e, portanto, o mesmo valor de mercado. Assim, o 

investidor estaria indiferente quanto a adquirir o projeto ou o portfólio replicante. O 

mercado de ativos reais, no entanto, não é eficiente, o que representa oportunidade 

de arbitragem ao investidor que adquirir os direitos de um projeto de investimento 

com custo menor que seu portfólio replicante, ou seja, com VPL positivo. 

      Determinar o portfólio replicante de um projeto nem sempre é trivial, há 

ocasiões em que não é possível organizar um portfólio de ativos capaz de replicar 

as mudanças estocásticas do projeto, além da possibilidade de não haver perfeita 

correlação entre o portfólio de mercado e o projeto. Nestes casos, o mercado é 

considerado incompleto. 

      Para mercados incompletos, Copeland e Antikarov (2001) recomendam a 

adoção do valor presente do projeto sem restrição como seu valor de mercado. Os 

autores nomearam o método de Marketed Asset Disclaimer, doravante MAD. 

Propõe-se metodologia bastante simples, baseada no método do fluxo de caixa 

descontado com taxa de desconto obtida pelo WACC e considerando variações de 

valor do projeto como random walk. A aplicação da MAD torna o mercado completo, 

possibilita o uso da condição de neutralidade ao risco e garante correlação perfeita 

entre o projeto e seu portfólio replicante, composto pelo próprio projeto sem 

restrição como ativo básico. 
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      Brandão e Dyer (2005) acreditam que os mercados incompletos impõem 

importante barreira para o uso da Teoria de Opções Reais em tempo contínuo e 

alertam que estimar variações de valor do projeto através de random walk é uma 

premissa que deve ser avaliada com cuidado, uma vez que pode ser uma séria 

restrição ao modelamento, e, portanto, não deve ser considerada solução geral 

para projetos avaliados por Opções Reais. 

      O artigo de Brandão, Dyer e Hahn (2005) propõe a aplicação de árvores 

binomiais na solução de problemas com Opções Reais. A metodologia proposta é 

análoga ao método Marketed Asset Disclaimer de Copeland e Antikarov (2001) e 

considera três passos fundamentais: cálculo do valor presente líquido do projeto 

sem influência de quaisquer restrições; estimação da volatilidade dos fluxos de 

caixa através da conciliação do fluxo de caixa descontado obtido no primeiro passo 

com simulação de Monte Carlo para que se possa inferir a incerteza relativa aos 

fluxos de caixa baseada em parâmetros de processos estocásticos, e, por último, 

construção da árvore de eventos de natureza estocástica.  

      Smith (2005) critica a metodologia descrita no parágrafo 

anterior, pois não a considera suficientemente geral e alega 

que ela só pode ser provada para opções de expansão; 

sugestões relevantes foram incorporadas à versão final do 

artigo publicado por Brandão, Dyer e Hahn, como tréplica, 

também em 2005. 

 

      Após revisão dos principais conceitos que desafiam a aplicação da Teoria das 

Opções Reais em projetos de infraestrutura, a seguir, apresentam-se alguns 

estudos que serviram de insumo para elaboração deste trabalho: 

i. Rose (1998) publicou estudo pioneiro em que aplicou a teoria de 

opções reais a um grande projeto de infraestrutura rodoviária em 

Melbourne na Austrália. O trecho de 22 quilômetros batizado de 

Transurban City Link é uma imensa obra de infraestrutura que 

inclui dois túneis, uma ponte e faz a interligação entre diversas 

rodovias da região. O trabalho considera que o fluxo de veículos 

segue um movimento geométrico browniano e o modela utilizando 



25 
 

simulação de Monte Carlo. São consideradas duas opções na 

modelagem, uma primeira que dá direito ao poder concedente de 

reaver o controle da concessão em períodos pré-determinados, 

caso a TIR do projeto esteja acima de 17,5%. Em contrapartida, a 

segunda opção permite a concessionária diferir o pagamento de 

taxas anuais de outorga prevista em contrato, caso a TIR esteja 

abaixo de 10%. Conclui-se que a segunda opção tem valor muito 

significativo, pois preserva os retornos dos investidores nos quinze 

primeiros anos do projeto, período em que a TIR é reduzida; 

         

ii. Brandão (2002) analisou o projeto de concessão da rodovia 

Presidente Dutra ocorrido em 1996, através da Teoria das Opções 

Reais, utilizando opções de abandono e expansão, bem como, um 

prazo determinado de projeto de vinte anos. As duas opções de 

abandono consideravam a rescisão litigiosa do projeto nos anos 

quatro ou sete; já as opções de expansão, consideravam a 

possibilidade de ampliação da capacidade de tráfego da rodovia, 

além da possibilidade de inclusão ao projeto de novos trechos 

licitados pelo Estado. O trabalho de Brandão sobre a rodovia 

Presidente Dutra é pioneiro no Brasil, foi o primeiro estudo local a 

aplicar o modelo de Opções Reais a uma concessão de rodovias. 

O autor considera três premissas básicas em sua modelagem: o 

melhor estimador não enviesado do valor de mercado do projeto é 

o valor do próprio projeto sem flexibilidade de acordo com a teoria 

de Copeland e Antikarov (2001); as variações dos fluxos de caixa 

futuros do projeto seguem um Movimento Geométrico Browniano, 

e, por último, que os riscos de mercado e privados podem ser 

separados e tratados individualmente; 

 

iii. Brandão e Cury (2006) apresentam modelagem híbrida com o uso 

de parceria público-privada e Project Finance, em que o governo 

estipula garantias contratuais de tráfego mínimo a rodovia, e 

concluem que o uso de tais garantias reduz o risco implícito do 

projeto, aumenta seu valor e a atratividade ao investimento 
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privado. O estudo foi aplicado a rodovia BR-163, trecho importante 

da malha viária brasileira para escoamento da produção de soja, 

entre Cuiabá e Santarém. Os autores trabalharam as seguintes 

premissas em sua modelagem: modalidade BFOT (Build, Finance, 

Operate and Transfer); receita garantida de tráfego mínimo pré-

determinado; receita incremental oriunda de tráfego excedente 

dividida com o Estado em forma de outorga; 

 

iv. Liu e Cheah (2006) desenvolveram modelagem baseada em 

opções reais, utilizando como caso de estudo a concessão da 

ponte Malaysia-Singapore Second Crossing. O modelo considera 

como premissas: modalidade BOT (Build, Operate and Tranfer), 

receita de tráfego mínimo garantida, nível de tarifa flexível de 

forma a equilibrar os benefícios ao concessionário e aos usuários, 

valoração do projeto pelo método de fluxo de caixa descontado, 

distribuição lognormal para a variável tráfego e o uso de simulação 

de Monte Carlo para unificação das fontes de incerteza do projeto. 

O estudo constata que a probabilidade de exercício da opção de 

receita mínima garantida por parte da concessionária é bastante 

elevada e os valores necessários para conceder tais garantias 

seriam relativamente custosos para o poder concedente; 

 

v. Liu e Cheah (2009) desenvolveram um modelo de opções reais 

para uma estação de tratamento de águas residuais construída em 

2003 pelo governo chinês no sul do país. As instalações possuem 

as características necessárias para modelagem por opções reais, 

uma vez que suas receitas são fortemente voláteis em decorrência 

da oscilação do volume de água captado nos diferentes períodos 

do ano. Devido às restrições do modelo político chinês, os dados 

do projeto foram adaptados, sem afetar os resultados obtidos. As 

instalações foram concedidas na modalidade TOT (Transfer, 

Operate and Transfer). A modelo considera a garantia de receitas 

mínimas em períodos secos e o ajuste de tarifa como contrapartida 

nos períodos úmidos. Os autores concluem que o modelo proposto 
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pode ser muito útil ao poder concedente como forma de aumentar 

a atratividade do projeto a potenciais investidores privados; 

 

vi. Tebechrani (2010) adaptou, para o caso da Rodovia Raposo 

Tavares, a metodologia de Brandão (2002). Propôs opções de 

abandono e expansão, porém, diferentemente do trabalho original, 

as opções podem ser exercidas a qualquer momento a partir do 

sétimo ano da concessão. Adicionalmente, o estudo avalia a 

opção de renegociação do contrato de concessão com o poder 

público, prática que tem se tornado frequente no setor de 

concessão de rodovias no Brasil. Considerando-se as opções de 

abandono e expansão, o estudo obteve um incremento de 18% no 

valor da concessão sobre o cenário base, valor este que passa 

para 20% na presença da opção de renegociação do contrato; 

 

vii. Shan, Garvin e Kumar (2010) propõem o uso de opção financeira 

do tipo collar option como instrumento para mitigar o risco relativo 

as incertezas dos fluxos de caixa futuros de uma concessionária 

de rodovias. Os autores destacam que diversos pesquisadores já 

haviam apresentado modelagens baseados em opções reais que 

visavam a garantia de um nível mínimo de receitas as concessões. 

Na prática, porém, há, na literatura, registro de apenas um contrato 

de concessão pautado neste tipo de instrumento. O contrato em 

questão se refere a uma concessionária chilena e foi apresentado 

no trabalho de Hemming (2006). Os pesquisadores reconhecem a 

limitação modelo que obriga a concessionária a pagar um prêmio 

pelo direito de exercício de uma collar option, entretanto, concluem 

que o modelo é bastante aderente para projetos em que os fluxos 

de caixa esperados são moderados e com alta volatilidade; 

 

viii. Lara-Galera e Sanchez-Soliño (2010) estudaram o panorama de 

uma concessão rodoviária existente e executaram análise ex-post 

de forma a validar com dados reais as premissas do modelo de 

opções reais desenvolvido com garantia de receita mínima para o 

investidor subsidiado pelo Estado. O modelo possui premissas 
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idênticas as utilizadas pelo presente estudo: a variação do volume 

de tráfego da rodovia é normalmente distribuída e segue um 

movimento geométrico browniano; o parâmetro β estimado para o 

projeto foi baseado em empresas similares listadas em bolsa de 

valores; assume-se que a hipótese MAD de Copeland e Antikarov 

(2001) está válida; é possível separar o risco de mercado 

(sistemático) do risco específico do projeto e estabelecer tratativas 

distintas para as duas fontes de incerteza; dados históricos com 

os VDMA de onze rodovias foram utilizados como referencial para 

estimações. Por fim, os autores concluem que, desde que utilizado 

da maneira correta, o modelo proposto é uma alternativa viável 

para elevar o VPL de projetos em condições de incerteza e pode 

servir de ferramenta para que os governantes concebam projetos 

de concessões rodoviárias sob medida (tailor-made); 

 

ix. Iyer e Sagheer (2011) destacam que os contratos das concessões 

rodoviárias na Índia utilizam em sua maioria a modalidade BOT 

(Build, Operate and Transfer) e possuem cláusula que possibilita 

a extensão automática do período de concessão nos casos em 

que houverem perdas de receita por redução de tráfego. Este 

mecanismo, no entanto, garante o retorno do investimento privado, 

mas não possibilita ao Estado capturar ganhos extraordinários da 

concessão. Os autores propõem modelo pautado em uma banda 

de receita, em que há garantias de uma receita mínima contratual 

ao concessionário, bem como, em que as receitas eventualmente 

excedentes sejam retornadas ao Estado por meio de outorga. A 

modelagem possui premissas baseadas nos conceitos descritos 

por Copeland e Antikarov (2001). Apesar das aparentes vantagens 

do modelo proposto frente aos contratos padronizados indianos, o 

modelo possui a limitação de trabalhar uma banda simétrica entre 

os dois tipos de opções reais, os autores reconhecem tal limitação 

e propõem que esta limitação seja tratada em estudos futuros; 
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x. Brandão et al.(2011) aplicou ao projeto de construção da linha 4 

do metrô de São Paulo, modelo de parceria público-privada 

derivado do trabalho de Brandão e Cury (2006). O trabalho propõe 

o uso de opções reais para lastrear garantias de tráfego mínimo 

ao projeto, e assim, incrementar a atratividade do projeto a 

iniciativa privada. O trabalho qualifica o impacto positivo oriundo 

do incremento das garantias para o contrato de concessão, além 

de determinar o grau de redução do risco do projeto, bem com o 

custo destas garantias para o Estado. O estudo conclui que, na 

presença de garantias, o resultado financeiro do projeto aumenta 

em 36%, a um custo para o Estado de 5% do valor total do projeto 

de investimento; 

 

xi. Ashuri, Lu e Kashani (2011) propõem um modelo para tomada de 

decisão baseado em opções de investimento fracionado com duas 

ondas de investimento, a primeira na concepção da concessão e 

a segunda para a expansão de sua capacidade. A modelagem, 

fundamentada na hipótese de um investidor neutro ao risco e em 

árvores binomiais, destina-se a identificar o melhor momento para 

o exercício da opção de expansão da capacidade da rodovia. O 

modelo preconiza a mudança de perfil do investidor, devido à 

redução de sua exposição ao risco de um investimento prematuro, 

uma vez que a opção passa a ser exercida em momento adequado 

e condizente com o aumento do tráfego viário; 

 

xii. Ashuri et al. (2012) desenvolvem modelagem BOT (Build, Operate 

and Transfer) de uma parceria público privada com risco de tráfego 

mitigado por garantia de receita mínima, assim como, receitas 

excedentes eventuais serão repassadas ao Estado. O artigo infere 

pelo estudo das distribuições probabilísticas de ambos eventos, do 

requerimento de garantia e da devolução de receitas excedentes, 

o valor da opção de mínima receita garantida e o custo da oferta 

deste tipo de garantia ao setor público. Os autores concluem 

afirmando que o modelo pode ser usado pelo poder concedente 
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para aumentar a atratividade dos projetos a iniciativa privada sem 

quaisquer ameaças aos fluxos de caixa de uma futura concessão; 

 

xiii. Krüger (2012) desenvolveu um modelo baseado em opções reais 

para estudar a expansão de duas para três ou para quatro faixas 

de rolamento de uma rodovia localizada na Suécia, as decisões de 

investimento poderiam ser tomadas a cada período de cinco anos. 

O trabalho apresenta o conflito entre o retorno do investimento do 

projeto em si e o custo social oriundo das perdas causadas pelos 

congestionamentos. Neste contexto, o autor defende as parcerias 

público-privada como mais adequadas, dado que a participação 

do Estado no modelo faz com que os interesses do concessionário 

não sobreponham os interesses de toda a sociedade; 

 

xiv. Giorgetto (2012) observou que o arcabouço institucional do setor 

energético brasileiro possibilita que diferentes agentes privados 

participem dos investimentos no setor, neste contexto, aplicou a 

teoria de opções reais para propor um modelo para tomada de 

decisão de investimento entre pequenas centrais hidrelétricas e 

usinas eólicas. O modelo fundamentado em árvores de decisão 

quadrinomiais e opções reais de diferimento concluiu que a opção 

real pode ser exercida dependendo do preço do ativo objeto. 

Examinando-se o VPL do projeto, dadas as premissas adotadas 

no estudo, torna-se predominante a decisão de investimento em 

pequenas centrais hidrelétricas. Porém, caso o preço do ativo 

objeto tenha perspectiva de queda, cenário dos leilões de energia 

brasileiros desde 2011, a decisão de investimento se torna 

favorável a empreendimentos baseados em tecnologia eólica; 

 

xv. Park, Kim e Kim (2013) estudaram o problema de concessões de 

sistemas de água e esgoto nos Estados Unidos. Embora este tipo 

de negócio possua certa estabilidade de receitas em comparação 

com outros campos do setor de infraestrutura, os custos referentes 

a operação e a manutenção são praticamente imprevisíveis. Este 

atributo impõe dificuldades na composição de um contrato que 
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possa atender aos interesses de todos os stakeholders. O trabalho 

propõe modelo, baseado em opções reais, que limita as despesas, 

no cenário pessimista, bem como captura o excesso de receitas, 

no cenário otimista de forma a compensar os períodos negativos, 

dividindo assim os riscos do projeto entre a concessionária e o 

Estado, conclui-se que, para os cenários estudados, a proposição 

é vantajosa para ambos stakeholders; 

 

xvi. Coimbra (2015) estudou o caso da concessão da rodovia BR-262 

e propôs um modelo de avaliação, em tempo discreto, do desconto 

de reequilíbrio dos contratos de concessão rodoviários. Concluiu 

que a maior intervenção regulatória neste mecanismo é plausível. 

O modelo baseado em opções de investimento fracionado, ratifica 

para cada nó de decisão, se o concessionário deve investir ou 

pagar a penalidade contratual (multa) prevista. Além da esperada 

flexibilidade gerencial, outros fatores como componentes políticos 

e vieses comportamentais são contemplados ao longo do estudo; 

 

xvii. Blank et al. (2016) propõem a modelagem de uma concessionária 

de rodovias hipotética no Brasil com garantia de tráfego mínimo, 

com receita excedente repassada ao poder concedente e com 

opção implícita de abandono. O estudo simula o fluxo de veículos 

pela metodologia de Monte Carlo e adota como suas principais 

premissas que o investidor é neutro ao risco e que o tráfego se 

comporta de acordo com o movimento geométrico browniano. 

Combinando-se os efeitos da opção de tráfego mínimo e do teto 

de receitas, nota-se que o impacto sobre o VPL depende muito do 

nível de garantias adotado, por vezes, pode-se obter cenários em 

que haja redução do VPL quando comparado ao projeto original. 

A probabilidade de exercício da opção de abandono também é 

fortemente reduzida em decorrência da assunção do nível correto 

de garantias pelo poder concedente. O artigo endereça a limitação 

do estudo publicado por Iyer e Sagheer (2011) que tratava a banda 

entre os dois tipos de opções reais como simétrica com relação ao 

tráfego de veículos da rodovia.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo se destina inicialmente a apresentar e validar a origem dos dados 

utilizados pelo modelo de opções reais, bem como modelá-los de maneira que 

estes possam ser aplicados à pesquisa com vieses estatísticos controlados. Logo, 

desenvolve-se a modelagem do problema e apresenta-se a metodologia utilizada.  

 

3.1    Modelagem dos Dados de Entrada 

 

3.1.1    Estimação do Tráfego da Malha Viária 

 

O trecho contido pelas rodovias BR476, BR153, BR282 e BR480, entre a 

cidade paranaense de Lapa e o entroncamento até a cidade catarinense de 

Chapecó, conhecido como Rodovia do Frango, teve proposição pregressa de 

concessão rodoviária analisada pela ANTT. Os dados oficiais da agência 

constantes das audiências públicas e submetidos mais tarde à análise do Tribunal 

de Contas de União são base para a construção do projeto de investimento 

estudado neste trabalho. 

      Investimentos em infraestrutura são de longo prazo de maturidade e exigem 

investimentos vultosos, fato que expõe o concessionário a riscos econômicos 

consideráveis. Ademais, variáveis importantes para o êxito destes projetos detêm 

forte volatilidade, tais como: tráfego da rodovia, taxa de câmbio, taxa de juros e a 

inflação. (BRANDÃO, 2002; BRANDÃO; SARAIVA, 2007; 2007b). 

O principal risco para este projeto de investimento advém do tráfego, uma vez 

que existe projeto concorrente do governo estadual para construção do corredor 

ferroviário de Santa Catarina, interligando o extremo oeste do estado ao porto de 

Itajaí, o que drenaria parte do volume de tráfego da futura concessionária de 

rodovias para o modal ferroviário. 
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O tráfego que circula por uma rodovia é geralmente modelado em função do 

PIB da região adjacente ao seu traçado (BRANDÃO, 2002). Contudo, dado o risco 

apresentado por essa variável a este projeto de investimento e de maneira a 

determinar corretamente os impactos sobre o tráfego da rodovia em decorrência do 

cenário de competição com a ferrovia, a variável tráfego foi desmembrada e terá 

modelagens específicas para veículos leves e para veículos pesados. 

      A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, doravante ABCR, 

divulga mensalmente, desde 1999, o índice de volume de tráfego que passa pelas 

rodovias pedagiadas, também conhecido como índice ABCR. O índice estabelece 

o ano de 1999 como base igual a 100, todos os demais índices desenvolvidos neste 

trabalho acompanharão esta mesma base inicial; a medida objetiva facilitar o 

tratamento dos dados durante a modelagem final da variável tráfego. 

      Além do volume nacional do tráfego percorrendo as rodovias pedagiadas, o 

índice ABCR disponibiliza indicador fracionado para os estados do Paraná (a 

ilustração a seguir apresenta a série histórica do índice ABCR paranaense), do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. Decidiu-se por utilizar apenas os dados do índice ABCR 

específicos do estado do Paraná no presente estudo, pois: 

 

i. Estarão localizadas no estado do Paraná três das seis praças de 

pedágio propostas no estudo da ANTT; 

 

ii. O estado de Santa Catarina, onde estarão localizadas as demais 

praças de pedágio propostas no estudo da ANTT, depende, por 

questões geográficas, integralmente das estradas paranaenses 

para acessar todos os demais estados da federação, exceto o Rio 

Grande do Sul. 
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Figura 1: Série temporal do índice ABCR do Paraná 

Fonte: ABCR – Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias 

 

      A agência reguladora realizou medição volumétrica do tráfego das rodovias de 

interesse, em maio de 2014, como parte dos estudos para as audiências públicas.  

Os dados obtidos foram equiparados ao índice ABCR paranaense original do mês 

da tomada de tráfego, possibilitando projeções futuras da variável tráfego, como 

pode ser visto na ilustração a seguir.  

 

Figura 2: Índice ABCR referencial da medição de tráfego da ANTT para as audiências 
públicas da concessão da Rodovia do Frango 

Fonte: ABCR – Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias 
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      Analisando-se o gráfico anterior, percebe-se forte sazonalidade, pois o tráfego 

das rodovias oscila fortemente ao longo do ano em decorrência da quantidade de 

dias úteis dos meses, do escoamento de safras agrícolas, de fluxos turísticos, entre 

outros fatores. Apesar do efeito indesejado não há razão para transformar o índice 

ABCR numa série dessazonalizada, dado que o índice é proporcional ao tráfego da 

rodovia; desta forma o tráfego da malha rodoviária estará ancorado nos valores do 

índice ABCR do mês de maio de 2014, mês em que a medição de tráfego foi 

realizada pela agência reguladora para o projeto da Rodovia do Frango, a saber, 

150,83 para veículos leves e 150,10 para veículos pesados. 

      A proposição da ANTT para a futura concessionária de rodovias considera a 

instalação de seis praças de pedágio ao longo da malha viária como se pode 

observar na ilustração abaixo (assinaladas como P1, P2, P3, P4, P5 e P6), os 

indicadores VDMA, volume diário médio anual (ver tabela 1), para cada praça de 

pedágio foram inferidos através da combinação entre contagem volumétrica 

classificatória, pesquisa de origem-destino, fatores de sazonalidade 

disponibilizados pela ABCR e métodos de análise qualitativa. 

 

Figura 3: Localização das praças de pedágio da futura concessionária 

Fonte: Diário Catarinense (dados trabalhados pelo autor) 
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Tabela 1 - VDMA inferido para a futura concessionária por praça de pedágio e categoria                                                                   
_               de veículo. 

 

Fonte: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 

 

 

      O fluxograma a seguir ilustra a metodologia utilizada para inferência do tráfego 

da malha rodoviária do Rodovia do Frango até o término do período de concessão. 

 

  

Figura 4: Fluxo para obtenção do volume de tráfego estimado até 2046 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

CATEGORIA TIPO DE VEÍCULO
NÚMERO

DE EIXOS

MULTIPLICADOR

DE TARIFA
P1 P2 P3 P4 P5 P6

CAT 1 Automóvel 2 1,0 3125 2709 2150 1239 3376 6895

CAT 2 Caminhão leve ou ônibus 2 2,0 355 354 321 268 481 818

CAT 3 Automóvel com semi-reboque 3 1,5 17 16 10 7 13 23

CAT 4 Caminhão ou ônibus 3 3,0 684 788 778 607 650 876

CAT 5 Automóvel com reboque 4 2,0 2 2 4 3 2 4

CAT 6 Caminhão com reboque 4 4,0 162 217 211 180 181 164

CAT 7 Caminhão com reboque 5 5,0 314 367 423 355 276 166

CAT 8 Caminhão com reboque 6 6,0 974 1401 1453 1173 852 765

CAT 9 Motocicleta 2 0,5 163 55 62 13 143 174

- Caminhão com reboque 7 7 336 514 516 356 181 179

- Caminhão com reboque 9 9 67 74 101 88 26 54
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3.1.1.1 Estimação do Tráfego de Veículos Leves 

 

      O presente estudo considera apenas automóveis, utilitários, caminhonetes e 

motocicletas como veículos leves, ou seja, correspondem às categorias 1, 3, 5 e 9 

do esquema de tarifação de pedágio da ANTT apresentado na tabela anterior. 

      Brandão (2002) expõe que o tráfego circulante em uma rodovia é modelado 

comumente em função do PIB da região adjacente ao seu traçado. Esta premissa 

está fundamentada, para veículos leves, no fato de que variações na atividade 

econômica regional propiciam alterações na renda per capita da população, o que 

possibilita incremento ou decréscimo nas atividades recreativas e de turismo, bem 

como, maior ou menor atividade comercial, o que afeta diretamente o tráfego. 

      A premissa considerada por Brandão (2002) foi investigada para a malha 

rodoviária estudada. Números índice elaborados pelo autor, que serão detalhados 

mais adiante neste texto, foram tomados como base para combinar o PIB regional 

paranaense e o índice ABCR regional (ver detalhamento do fluxo na figura 5.  

 

 

Figura 5: Fluxograma para estimação da função tráfego de veículos leves 

Fontes: Elaborado pelo Autor 
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      A correlação entre tráfego e PIB regional é bastante alta (correlação = 0,84, ver 

figura 6, ainda assim, optou-se por adicionar a variável frota circulante regional à 

função regressora de forma a melhorar a acuidade das previsões. 

 

 

Figura 6: PIB como PROXY para o tráfego de veículos leves 

Fonte: ABCR – Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias 

 

 

      O Departamento Nacional de Trânsito, doravante Denatran, órgão vinculado ao 

Ministério das Cidades do Governo Federal, disponibiliza mensalmente séries 

históricas, por município, da quantidade de veículos registrados desde 1957 (a 

figura 7 ilustra a evolução da frota nacional nos últimos anos). Porém, exceto pelas 

companhias seguradoras, não há no Brasil, o costume de oficializar junto ao 

Denatran a retirada de um veículo de circulação, com isso, os dados das séries 

disponibilizadas pelo Denatran são fortemente enviesados.  

      Os principais motivos para a retirada de um veículo de circulação são: 

i. Veículo roubado e não encontrado pela autoridade policial; 

 

ii. Veículo que sofreu danos irrecuperáveis em acidente de trânsito e 

é vendido a um centro de desmontagem veicular, onde se realiza 

a desmontagem e posterior venda das peças em bom estado; 
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iii. Veículo tem sua manutenção impossibilitada por indisponibilidade 

de peças de reposição ou pelo custo de manutenção superar o 

valor comercial do bem, fato que induz seu proprietário a cessar 

sua utilização e abandonar o veículo. 

  

      No intuito de corrigir o viés oriundo da não oficialização da retirada de veículos 

de circulação e de se obter dados da frota circulante nacional com maior acuidade 

para seus associados, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores, doravante Sindipeças, disponibiliza série histórica, entre os 

anos de 2008 e de 2015, para a frota circulante nacional, corrigidos por um índice 

de retirada de veículos de circulação obtido através de metodologia própria. 

      De forma a lograr uma série histórica que atenda as exigências deste estudo, 

ou seja, entre 1999 e 2016, dados do Denatran e do Sindipeças foram utilizados 

para treinar uma rede neural do tipo multilayer feedforward, doravante MLF, de 

duas camadas e de cem nós em cada camada, com o intuito de inferir extensão da 

variável frota circulante no padrão usado pelo Sindipeças para o período 

inexistente. A regressão foi executada através da ferramenta computacional 

NeuralTools 7.5, e, obteve R2 próximo de 0,96, após um milhão de iterações. 

      O PIB regional infere o comportamento da variável tráfego através da sua forte 

correlação com a renda da população; a variável frota circulante, por sua vez, 

possibilita capturar aspectos geográficos regionais, além de fatores intrínsecos a 

mobilidade da região como o uso de modais alternativos de transporte. Bons 

exemplos deste tipo de particularidade são: a popularidade das motocicletas na 

região metropolitana de São Paulo e a utilização de animais equinos para 

transporte de pessoas e pequenas cargas no nordeste brasileiro. 
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Figura 7: Série temporal da frota circulante nacional 

Fontes: Anfavea / Denatran / Sindipeças (dados trabalhados pelo autor) 

 

      De maneira a inferir o comportamento futuro da variável frota circulante se 

utilizou a variável auxiliar veículos por milhares de habitantes. Dados de séries 

históricas da população brasileira, fornecidos pelo IBGE, foram combinados aos 

dados de frota circulante oriundos da extensão da série temporal do Sindipeças. O 

comportamento desta variável para os estados do Paraná e Santa Catarina é 

extremamente parecido. Fato esperado, uma vez que os aspectos geográficos e a 

cultura destes dois estados são bastante similares. Os detalhamentos da origem 

dos dados populacionais, bem como sua adequação ao problema desta pesquisa, 

estão descritos, mais adiante no texto, na seção sobre o consumo de cimento. 

      Desenvolveu-se um índice da frota circulante regional para ambos os estados, 

tendo em vista a facilidade do trato econométrico na mescla destes dados com os 

valores do PIB regionalizado para inferência da variável tráfego de veículo leves. O 

índice desenvolvido apresenta a evolução esperada da frota circulante nos dois 

estados até 2048. Os indicadores consideram o ano de 1999 como referência igual 

a 100 e contemplam a equação subsequente para o cálculo do índice: 

 

𝐼𝑛𝑑𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛−1 ∗ [1 + 𝑙𝑛 (
𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛−1
)] 
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      Para determinar a variância do índice da frota circulante, adotou-se o modelo 

Exponentially Weighted Moving Average, doravante EWMA, assumindo λ = 94% e 

retornos quadráticos médios de 0,51% para ambos os estados. 

      A regressão subsequente combina dados da frota circulante do Paraná e de 

Santa Catarina com dados do PIB regionalizados, de forma a obter a esperança 

estatística do tráfego de veículos leves que circulam pela malha rodoviária que 

compõe o projeto da futura concessionária Rodovia do Frango:  

 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑒𝑔𝑜𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠 =  𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑔 + 𝛽2𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑔 +  𝜀 

 

      Observa-se que os dois regressores são fortemente correlacionadas, fato que 

poderia ocasionar problemas de multicolinearidade, porém a ponderação dos β’s 

(ver parágrafos subsequentes) faz com que haja sempre um regressor dominante 

para cada aplicação, ou seja, na prática, apenas a variável PIBreg terá efeito na 

aplicação do estado do Paraná e apenas a variável FrotaCirculantereg terá efeito na 

aplicação de Santa Catarina. As duas figuras subsequentes ilustram o ajustamento 

das regressões para os dois estados da análise.   

      Os β’s da regressão referente ao tráfego de veículos leves foram obtidos 

através do método da fronteira eficiente, minimizando os resíduos absolutos da 

comparação entre os resultados da regressão e os valores reais do índice ABCR 

do Paraná para os anos entre 1999 e 2014. A otimização foi feita com o auxílio da 

ferramenta computacional Evolver 7.5; a máxima mudança permitida as variáveis 

foi de 0,001% e foram executadas 50.000 iterações até a conclusão da simulação. 

      A ponderação das distribuições das projeções do PIB regionalizado e da frota 

circulante, por sua relevância no volume de tráfego das rodovias, foram simuladas 

pelo método de Monte Carlo utilizando a ferramenta computacional @Risk 7.5; os 

parâmetros utilizados na configuração da aplicação, bem como, os resultados das 

simulações estão disponíveis no apêndice A. Os coeficientes β das regressões são: 

β1_PR = 0,692; β2_PR = 0,016; β1_SC = 0,001 e β2_SC = 0,626. 

 

 

( 2 ) 
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Figura 8: Ajustamento da regressão do tráfego de veículos leves PR (R2 = 0,972) 

Fontes: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

Figura 9: Ajustamento da regressão do tráfego de veículos leves SC (R2 = 0,974) 

Fontes: Elaborado pelo Autor 
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3.1.1.2 Estimação do Tráfego de Veículos Pesados 

 

      Pela ausência de dados confiáveis dos volumes históricos de tráfego nas 

rodovias, utilizam-se dados do PIB regional e através de análise de regressão, 

estabelecem-se projeções de tráfego futuras. Projeções de tráfego assertivas são 

essenciais na modelagem do projeto de uma concessão de rodovias, pois futuras 

variações relativas a este indicador afetarão diretamente a receita da futura 

concessionária (BRANDÃO; CURY, 2006; BRANDÃO; SARAIVA, 2007; 2008). 

      Este trabalho, entretanto, apresenta detalhamento mais minucioso, 

especificando a modelagem por tipo de carga transportado. Contudo, mantém a 

utilização do PIB Regional para veículos circulando vazios e para produtos de 

pouca relevância na matriz de disposição das cargas transportadas pelo trecho. A 

figura 10 apresenta o método utilizado para a obtenção da função tráfego de 

veículos pesados. 

      A disposição das cargas dos caminhões que circulam pelo trecho da Rodovia 

do Frango foi capturada pela análise de tráfego de maio de 2014, posteriormente 

chancelada pela ANTT como referência para os estudos do edital de concessão 

desta malha viária. Os dados levantados constam da tabela subsequente.  

 

Tabela 2 - Disposição das cargas transportadas pela Rodovia do Frango considerando os 
_                percentuais de tráfego de cada produto e as variáveis proxy da modelagem 

  TIPO DE CARGA PARCELA PROXY   

  Produtos Agrícolas 28,40% Produção de Grãos   

  Veículos Vazios 23,30% PIB Regional   

  Cimento 13,80% Consumo de Cimento   

  Produtos Frigoríficos 11,20% Produção de Carne de Frango   

  Demais Produtos 23,30% PIB Regional   

          

       

Fonte: ANTT (dados trabalhados pelo autor) 
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Figura 10: Fluxograma para estimação do tráfego de veículos pesados 

Fontes: Elaborado pelo Autor 
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3.1.1.2.1 PIB Regional 

 

      O IBGE disponibiliza dados do PIB, a preços de mercado, por unidade da 

federação, entre os anos de 1999 e 2014. Os dados dos estados relevantes a este 

estudo foram testados contra algumas possíveis funções regressoras, e, nos dois 

casos, o melhor ajustamento se deu com funções exponenciais. Contudo, o 

comportamento destas funções em previsões de longo prazo não retrata a intuição 

econômica do problema. 

      Funções regressoras lineares representam a intuição econômica de longo 

prazo corretamente, além de possuírem bom ajustamento ao modelo. Entretanto 

as funções obtidas violam as premissas para o uso do modelo de regressão linear 

em projeções, uma vez que os resíduos destas regressões apresentam condições 

inadequadas quanto à normalidade e à presença de autocorrelação.  

      Destaca-se que as funções em análise estão baseadas em séries temporais 

encerradas em 2014, antes da atual crise econômica, e, portanto, não consideram 

os efeitos da desaceleração econômica recente. Outra restrição consiste na 

utilização de dados nominais do PIB, o que mascara a ação inflacionária. 

      Dadas às complicações expostas em encontrar um modelo de regressão 

simples que represente adequadamente o problema analisado e da inexistência de 

projeções para o PIB brasileiro detalhadas por unidade federativa, valores 

regionalizados foram inferidos de proporções da série projetada até 2060 pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, doravante OCDE, 

para o PIB real brasileiro.  

      A projeção de longo prazo da OCDE para o PIB real brasileiro considera preços 

fixos e cotação do dólar a valores de 2005. Por ter sido publicado no início de 2014, 

o estudo ignora os efeitos da atual crise econômica. Para retificar este viés, os 

dados originais foram combinados com estudo mais recente, do final de 2016, da 

própria OCDE, de maneira a refletir mais adequadamente as perdas da recente 

desaceleração econômica. Este comportamento pode ser observado na figura 11. 
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      Em decorrência dos dados do PIB regional estarem em formato nominal, 

tornam-se necessárias informações referentes ao comportamento temporal do 

deflator do PIB; tais dados, no entanto, não estão disponíveis de maneira 

regionalizada. Desta forma, uma base nacional, publicada pelo IBGE, contendo 

dados até 2014, foi combinada às projeções originais regionalizadas do PIB 

nominal, visando converter estas informações em dados reais do PIB regional. 

 

 

Figura 11: Projeções para PIB Brasileiro até 2050 

Fonte: OCDE (dados trabalhados pelo autor) 

 

      Historicamente, o deflator do PIB supera o IPCA em trinta pontos percentuais, 

porém há uma tendência de aproximação destes índices; manipulou-se esta 

variável no intuito de controlar as falhas oriundas das limitações da série temporal 

do PIB regional; adotou-se para os anos de 2015 e 2016 um deflator estimado, 

trinta por cento acima do IPCA, simulando os efeitos da crise econômica recente; 

todavia, para os anos vindouros, adotou-se um deflator idêntico ao centro da meta 

de inflação do governo federal para o IPCA, quatro e meio por cento, refletindo a 

tendência de aproximação entre os índices, mencionada há pouco. 
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      A regressão a seguir, mescla os dados do PIB regionalizados para os estados 

de relevância desta análise, com as projeções da OCDE para o PIB nacional e com 

o comportamento temporal do deflator do PIB nacional de forma a obter a 

composição do PIB real destes estados com abrangência regional.  

 

𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑟𝑒𝑔 =  𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑔 + 𝛽2𝑝𝑟𝑜𝑗𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝛽3𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑃𝐼𝐵𝐵𝑅 +  𝜀 

 

      Os componentes da regressão anterior foram usados para treinar uma rede 

neural do tipo MLF, de duas camadas e de cem nós em cada camada, com o intuito 

de inferir a variável PIB real regionalizado. A regressão foi examinada por um 

milhão de iterações, com o auxílio da ferramenta computacional NeuralTools 7.5, e 

obteve R2 acima de 0,94 para ambos estados. Testou-se ainda treinar uma rede do 

tipo GRNN, porém os resultados não convergiram para a intuição econômica do 

problema, o que corroborou a decisão de utilização da rede MLF.  

      Desenvolveu-se um índice do PIB real regional para ambos os estados, tendo 

em vista a facilidade do trato econométrico, estas variáveis representam o produto 

real dos estados e contemplam o crescimento econômico das regiões até 2048. Os 

indicadores consideram o ano de 1999 como base igual a 100 e contemplam a 

seguinte equação na determinação do índice:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑃𝐼𝐵𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑃𝐼𝐵𝑛−1 ∗ [1 + 𝑙𝑛 (
𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑛

𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑛−1
)] 

 

      Para a determinação da variância do índice do PIB regional, doravante IPR, 

adotou-se o modelo EWMA, considerando o parâmetro λ = 94% e os retornos 

quadráticos médios de 0,60% e 0,64% para o Paraná e para Santa Catarina 

respectivamente. O modelo pressupõe heterocedasticidade, o que possibilita 

enfatizar os efeitos de impactos recentes nesta variável, oriundos da atual crise 

econômica, em detrimento da volatilidade histórica, que refletirá melhor o 

comportamento no longo prazo. 

( 3 ) 

( 4 ) 
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3.1.1.2.2 Produtos Agrícolas 

 

      A parcela mais significativa da carga que circula pelas rodovias estudadas 

advém de produtos de origem agrícola, principalmente grãos. Em decorrência da 

ampla participação dos grãos na disposição dos produtos agrícolas circulando por 

estas rodovias, tomamos a produção destes bens como variável proxy para as 

projeções da produção agrícola na modelagem do tráfego. 

      A Companhia Nacional de Abastecimento, entidade controlada pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, doravante MAPA, disponibiliza séries 

históricas desde 1976, por estado, das principais culturas produzidas no Brasil, 

entre elas os quinze tipos de grãos mais comuns plantados em nosso território. A 

produção de commodities agrícolas é extremamente volátil, dependendo entre 

outros fatores da taxa de câmbio, da política setorial do governo, do preço destas 

commodities no mercado internacional, das condições climáticas, das safras e do 

controle efetivo de eventuais pragas que possam afetar o rendimento da lavoura. 

      Analisando as séries históricas para a região sul, disponibilizadas pela 

Companhia Nacional de Abastecimento, doravante CONAB, para as culturas de 

maior interesse deste estudo, o arroz e o trigo, nota-se redução constante das áreas 

plantadas, fato incompatível com os crescentes níveis de produção obtidos neste 

período. Na prática, o avanço esteve pautado em ganhos de produtividade 

sucessivos nas lavouras oriundos da implantação de novas técnicas; no entanto, a 

sustentação de tais ganhos no longo prazo é uma tarefa desafiadora, pois a 

tecnologia alavanca alto rendimento em áreas pouco desenvolvidas, porém não 

presta o mesmo papel em área que de rendimento já elevado. Essa tese corrobora 

a estagnação dos níveis de produção destas culturas dos últimos anos. Diante 

disso, as séries temporais em referência não foram consideradas insumos para as 

projeções de longo prazo da produção agrícola destas regiões. Estas séries são 

usadas, no entanto, como referencial dos níveis de produção históricos e serão 

bastante úteis em determinado momento desta modelagem. 
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      A Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA publicou em 2016, pesquisa com 

projeções de longo prazo para o agronegócio brasileiro; o estudo compila análises 

de diversas instituições de renome internacional em tomo único e fundamenta-se 

em séries históricas iniciadas em 1994, período correspondente a estabilização 

econômica brasileira, tornando a sequência própria as projeções, sem o viés típico 

oriundo de crises econômicas agudas; além disso, utiliza uma combinação de 

métodos de suavização que proporcionam enfoque nos efeitos de anos recentes, 

capturando assim a tendência de desaceleração na produção. 

      Releva-se o fato das projeções citadas não possuírem dados regionalizados 

para o grão de feijão, nem tampouco para os volumes totais da produção de grãos. 

Entretanto, as demais culturas possuem informações regionalizadas para os 

estados do Paraná e para o Rio Grande do Sul, estado vizinho e que interfere 

fortemente no tráfego das rodovias analisadas por este estudo. Devido ao lapso 

informacional, utilizou-se base de dados da produção de feijão em nível nacional. 

      O estudo do MAPA (2016) fornece projeções da produção até 2026 dos cinco 

grãos de maior importância para a produção agrícola brasileira. Estes dados, por 

premissa, distribuem-se normalmente ao redor de um valor médio inferido; valores 

médios, bem como medidas de dispersão são apresentados em tabela a seguir. 

 

Tabela 3 - Características das distribuições estatísticas das projeções da produção de     

_               grãos na região sul do Brasil até 2026 em milhares de toneladas  

 

Fonte: MAPA (dados trabalhados pelo autor) 

 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

2016 7794 330 3309 208 22321 2154 32761 4822 196486 5788

2017 8691 368 3480 219 23066 2226 33007 2833 5203 999 208148 6132

2018 8499 488 3310 309 23157 2425 33350 3633 4507 1303 210825 7299

2019 8829 564 3318 312 24598 2993 35557 4074 4885 1574 217351 8838

2020 8912 632 3327 315 23550 3223 35512 4374 4962 1695 222355 9971

2021 9112 692 3335 317 24677 3468 37080 4838 5465 1810 228009 11061

2022 9256 748 3343 319 24849 3593 37489 5118 5514 1916 233405 12028

2023 9427 799 3352 322 25801 3986 39309 5511 5691 2051 238910 12934

2024 9586 848 3360 324 25435 4118 39343 5735 5685 2176 244372 13776

2025 9750 893 3368 327 26636 4422 41130 6066 5877 2295 249852 14571

2026 9911 937 3377 329 26218 4547 41415 6277 6011 2395 255325 15325

TOTAL DE GRÃOS [BR]ARROZ [RS] FEIJÃO [BR] MILHO [PR+RS] SOJA [PR+RS] TRIGO [PR+RS]
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      Grãos de menor relevância na matriz de itens transportados pela Rodovia do 

Frango foram aproximados pela projeção futura da produção geral nacional de 

grãos, assim como os caminhões destinados ao transporte de fertilizantes, uma vez 

que este tipo de produto é utilizado em toda a produção agrícola.  

      As séries foram transformadas, por pertinência econométrica, de maneira a 

refletirem as mudanças percentuais nas variáveis correspondentes à produção de 

grãos, e, posteriormente, ponderadas de acordo com sua relevância no volume de 

tráfego da futura concessionária.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑔𝑟𝑜 = 𝛽1𝑃𝑑𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 + 𝛽2𝑃𝑑𝑓𝑒𝑖𝑗ã𝑜 + 𝛽3𝑃𝑑𝑚𝑖𝑙ℎ𝑜 + 𝛽4𝑃𝑑𝑠𝑜𝑗𝑎 + 𝛽5𝑃𝑑𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 + 𝛽6𝑃𝑑𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 +  𝜀 

 

      A ponderação das distribuições das projeções da produção de grãos por sua 

relevância no volume de tráfego das rodovias foi executada através de simulação 

de Monte Carlo utilizando a ferramenta computacional @Risk 7.5; os parâmetros 

utilizados na configuração da aplicação, assim como, os resultados das simulações, 

estão disponíveis no apêndice A. Os índices β utilizados na regressão são os 

seguintes: β1 = 0,227; β2 = 0,024; β3 = 0,054;     β4 = 0,01; β5 = 0,112; β6 = 0,573.  

      Diversos tipos de prováveis funções regressoras foram testados contra a curva 

obtida através da simulação de Monte Carlo, no entanto, nenhuma obteve 

ajustamento razoável. Optou-se, então, pela transformação da variável produção 

agrícola. Dados das séries temporais, entre 1999 e 2016, disponibilizadas pela 

CONAB, foram ponderados por sua relevância relativa ao volume de tráfego das 

rodovias e devidamente combinados com as projeções simuladas para a produção 

agrícola. Desenvolveu-se um índice combinado da produção agrícola tendo em 

vista a facilidade do trato econométrico. Esta variável representa a produção 

agrícola e nos permite realizar projeções que refletem sua expectativa de 

desaceleração futura. O indicador considera o ano de 1999 como base igual a 100 

e contempla a seguinte equação na determinação do índice:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑛−1 ∗ [1 + 𝑙𝑛 (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑛−1
)] 

 

( 5 ) 

( 6 ) 
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      Os dados transformados tiveram a tendência estudada referente a diferentes 

regressores, em que o melhor ajuste se deu por regressão linear, porém a análise 

gráfica dos resíduos desta função mostra a presença de heterocedasticidade, fato 

que infringe as premissas para utilização do modelo em previsões de séries 

temporais. Os regressores não lineares testados, por sua vez, não representam 

bem a intuição econômica da variável para as próximas décadas; optou-se então 

pelo uso de uma rede neural do tipo GRNN com previsor linear para inferir o 

comportamento futuro da variável, realizando cinco milhões de iterações, com o 

auxílio da ferramenta computacional NeuralTools 7.5 e obtendo ajustamento com 

R2 acima de 0,97. Como alternativa, testou-se treinar uma rede do tipo MLF de duas 

camadas e dois nós por camada, porém o ajustamento obtido ficou aquém do 

resultado da GRNN, o que corroborou a decisão por esta última.  

      Para a determinação da variância do índice da Produção Agrícola, doravante 

IPA, entre os anos de 2017 e 2026, foram combinadas as informações de limite 

inferior e superior obtidas na simulação de Monte Carlo; para os anos após 2026, 

adotou-se o modelo EWMA, com λ = 94% e retornos quadráticos médios = 0,99%. 

 

3.1.1.2.3 Cimento 

 

      O cimento é um produto perecível e caso não seja armazenado em condições 

controladas de umidade perde suas propriedades depois de decorridos sessenta 

dias da sua fabricação. Este fato demanda condições especiais de transporte e 

armazenamento do produto. A condição ótima para transporte do cimento é a 

granel e via modal ferroviário. Porém, pelas condições precárias de transporte no 

Brasil, apenas 33% do despacho de cimento é feito a granel e 3% pelo modal 

ferroviário, enquanto 96% utilizam o modal rodoviário (BRADESCO, 2016). 

      De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, doravante SNIC, 

em 2012, o Brasil era o quinto maior produtor de cimento do mundo com 70 milhões 

de toneladas produzidas e o quarto maior consumidor com 69,3 milhões de 

toneladas; a proximidade entre estes dois números revela a pouca atividade de 

comércio internacional envolvendo essa commodity, sobretudo em decorrência da 
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perecibilidade e do alto custo de transporte em relação ao baixo valor agregado. 

Entre os estados em análise, o Paraná se destaca tanto na produção quanto no 

consumo, é o terceiro maior produtor com 8,1% do total do cimento produzido no 

país e o quarto maior consumidor com 6,9% do consumo nacional, o que explica 

porque o cimento totaliza 13,8% da carga que trafega pelas rodovias estudadas. 

      O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, em 

relatório publicado em 2016, destaca os principais fatores para o desenvolvimento 

da indústria do cimento: 

i. O consumo acompanha o nível de atividade da construção civil, 

principalmente com relação a obras de infraestrutura; 

 

ii. O consumo particular representa quase a metade das vendas, 

portanto, indicadores como renda e emprego são relevantes; 

 

iii. Há dependência de políticas governamentais para o setor 

energético, uma vez que o setor de cimento é eletro intensivo. 

 

      O estudo do Bradesco destaca que o consumo per capita anual de cimento no 

Brasil está abaixo da média mundial; 348 quilos por habitante contra 543 quilos da 

média mundial. O Brasil é uma economia em desenvolvimento, assim existem 

diversas obras de infraestrutura a serem realizadas em nosso país, e, portanto, é 

razoável esperar que o consumo de cimento per capita no Brasil convirja à média 

mundial; essa variável se correlaciona com dois dos fatores abordados no estudo, 

o nível de atividade da construção civil e os indicadores de renda da população. 

      Analisando-se o consumo de cimento per capita para os estados do Paraná e 

de Santa Catariana, pode-se notar que os estados estão pouco acima da média 

nacional, porém ainda aquém da média global. Desta forma, projeções do avanço 

da população destas regiões foram combinadas com um filtro linear que representa 

o incremento do consumo de cimento per capita, convergindo à média mundial até 

2048. Este indicador é usado como variável proxy para o consumo de cimento. Esta 

análise considera a premissa de que haverá política governamental adequada e 

permanente no setor energético, sem prejuízo a indústria do cimento. 
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      O IBGE divulga séries históricas da população de todos estados da federação, 

com dados entre 1872 em 2010, porém não existem projeções regionalizadas do 

avanço populacional nestas regiões no futuro. Existem apenas projeções da 

população nacional, também fornecidas pelo IBGE, até 2050. Estes dados foram 

utilizados para treinar uma rede neural MLF de camada única e dois nós; a 

regressão foi examinada por um milhão de iterações, com o auxílio da ferramenta 

computacional NeuralTools 7.5, e obteve R2 acima de 0,90 para ambos estados.  

      Optou-se pela utilização de uma rede neural, em detrimento de regressões 

convencionais, uma vez que existe forte indício de autocorrelação entre os dados 

de entrada da regressão, pois dados regionais são proporções de dados nacionais. 

Como possibilidade alternativa, testou-se treinar uma rede do tipo GRNN, porém 

os resultados não convergiram para a intuição econômica do problema, o que 

corroborou a decisão pela rede MLF. A projeção do consumo de cimento para os 

dois estados analisados é apresentada na ilustração a seguir. 

 

 

Figura 12: Consumo de cimento até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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      Desenvolveu-se um índice do consumo de cimento regional para ambos os 

estados, tendo em vista a facilidade do trato econométrico. Estas variáveis 

representam o consumo de cimento dos estados e contemplam o avanço desta 

commodity na região até 2048. Os indicadores consideram o ano de 1999 como 

base igual a 100 e contemplam a seguinte equação na determinação do índice:  

 

𝐼𝑛𝑑𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛−1 ∗ [1 + 𝑙𝑛 (
𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑠𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑛−1)
)] 

 

      Para a determinação da variância do índice de consumo de cimento regional, 

doravante ICC, adotou-se o modelo EWMA, considerando o parâmetro λ = 94% e 

retornos quadráticos médios de 0,66% e 0,55% para os estados do Paraná e de 

Santa Catarina respectivamente; o modelo pressupõe heterocedasticidade, o que 

possibilita enfatizar os efeitos de impactos recentes nesta variável, oriundos da 

atual crise econômica, em detrimento da volatilidade histórica, que refletirá melhor 

o comportamento no longo prazo. 

 

3.1.1.2.4    Produtos Frigoríficos 

 

      A região oeste do estado de Santa Catarina é bastante conhecida por ser um 

dos maiores polos da indústria avícola no mundo; neste contexto, a produção de 

carne de frango foi tomada como variável proxy para o volume de produtos 

frigoríficos que trafega pelas rodovias estudadas. Salienta-se que a análise não 

carece de dados regionalizados para esta variável, uma vez que a produção de 

frango se destina a um amplo mercado, tanto nacional quanto internacional. 

      Dentre as bases de dados consultadas não se pôde localizar séries históricas 

longevas que representassem o panorama da produção de frango propriamente. 

Assim, séries históricas mais curtas foram mescladas visando lograr uma visão de 

longo prazo sobre o setor. A Associação Brasileira de Proteína Animal, doravante 

ABPA, disponibiliza, em estudos distintos, duas séries históricas, a primeira entre 

1989 e 2001 e outra entre 2006 e 2015. 

( 7 ) 
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      Os dados das séries da ABPA foram usados para treinar uma rede neural do 

tipo MLF de duas camadas e de cem nós em cada camada, com o intuito de 

preencher os valores das lacunas entre as duas séries e lograr uma série histórica 

completa entre 1989 e 2015. A regressão foi testada por um milhão de iterações, 

com o auxílio da ferramenta computacional NeuralTools 7.5, e, obteve R2 acima de 

0,97. A figura a seguir ilustra a série histórica resultante da saída da rede neural. 

Experimentou-se ainda treinar uma rede do tipo GRNN, porém os resultados 

alcançados ficaram aquém do desempenho da rede MLF. 

 

 

Figura 13: Produção avícola brasileira de 1989 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      Conforme informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (2016), o 

Brasil possui excelência no manejo, na ambiência e no domínio de técnicas 

genéticas, fatores que garantem elevadíssima produtividade e colocam o país entre 

os três maiores produtores de carne de frango do mundo. 

      O destaque tecnológico da avicultura possibilitou ao país se tornar o maior 

exportador global de carne de frango. Atualmente 32,7% da produção brasileira 

escoa, predominantemente pelos portos de Itajaí e de Paranaguá, para clientes dos 

cinco continentes. Os principais destinos da carne de frango brasileira são países 

da Ásia e do Oriente Médio (ABPA, 2016). 
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      Examinando-se os resultados de relatório da ABPA (2016) e das projeções de 

longo prazo para o agronegócio brasileiro, publicadas pelo MAPA (2016), nota-se 

que as exportações de carne de frango brasileiras lograram CAGR de 5,18% na 

última década, e, devem continuar a crescer, o CAGR estimado para os próximos 

anos é de 3,62%. Devido à remota probabilidade destas taxas se manterem tão 

elevadas no longo prazo, este estudo considerou um filtro exponencial decrescente 

sobre o CAGR das projeções de exportação. Admitiu-se CAGR de 4,33% para 

2027, valor da média histórica e aplicou-se decaimento anual de 9% até 2048, este 

efeito pode ser observado na ilustração subsequente. 

      O MAPA (2016) pondera que o consumo de carne de frango, segundo dados 

da ABPA, crescerá a taxas maiores que suas congêneres bovinas e suínas, em 

razão do baixo custo e da mudança no hábito de consumo da população. O 

consumo anual de carne de frango no Brasil passou de 37 quilos em 2007 para 

cerca 43 quilos por habitante em 2015; a expectativa do MAPA é que este número 

atinja 58 quilos por habitante até 2026, tornando-se um dos maiores do mundo. 

 

 

Figura 14: Destinação da produção avícola brasileira até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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      O IBGE divulgou estudo em 2013 com projeções para a população brasileira 

até 2060. Estes dados foram combinados com a expectativa de incremento do 

consumo de carne de frango no Brasil de maneira a lograr nosso consumo interno 

em anos vindouros. O comportamento esperado da produção brasileira de carne 

de frango nas próximas décadas é descrito pela função subsequente. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑣𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 = (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝐵𝑅) + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 

 

      Desenvolveu-se um índice nacional da produção frigorífica, doravante IPF, 

tendo em vista a facilidade do trato econométrico. Esta variável representa a 

produção de carne de frango no Brasil e contempla o avanço da produção desta 

commodity até 2048. O indicador considera como base 100 o ano de 1999 e utiliza 

a seguinte equação na determinação do índice:  

 

𝐼𝑛𝑑𝐹𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝐹𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛−1 ∗ [1 + 𝑙𝑛 (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑣𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑣𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛−1
)] 

 

      Para a determinação da variância do índice nacional da produção frigorífica, 

adotou-se o modelo EWMA, considerando o parâmetro λ = 94% e retorno 

quadrático médio de 0,49%. Os resultados são apresentados no apêndice D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 8 ) 

( 9 ) 
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3.1.1.2.5 Obtenção da Função Tráfego de Veículos Pesados 

 

      O presente estudo considera veículos pesados todas as configurações de 

caminhões e ônibus, ou seja, aqueles que correspondem às categorias 2, 4, 6, 7 e 

8 do esquema de tarifação de pedágio da ANTT, além de veículos extrapesados 

contendo sete ou nove eixos de rodagem. 

      A premissa adotada no trabalho de Brandão (2002) correlacionando o tráfego 

circulante em uma rodovia ao PIB regional se justifica, para veículos pesados, no 

fato de eventuais variações na atividade econômica regional afetarem a atividade 

industrial, o que, consequentemente impacta o tráfego via fluxo de mercadorias. No 

intuito de investigar a aplicabilidade de tal premissa a este estudo, testou-se a 

correlação do índice do PIB regional paranaense e o índice ABCR da mesma 

região. Encontrou-se correlação bastante elevada (0,87), entretanto se percebe 

que há necessidade de grandes variações no PIB regional para que haja impacto 

significativo no tráfego da rodovia. 

      A regressão a seguir mescla dados da produção agrícola da região sul do Brasil, 

do consumo de cimento dos estados analisados e da produção da indústria 

frigorífica nacional com dados do PIB do Paraná e de Santa Catariana de forma a 

obter a esperança estatística do tráfego de veículos pesados que deverão circular 

pela malha rodoviária da futura concessionária Rodovia do Frango:  

 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑒𝑔𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 =  𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐 + 𝛽2𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑑𝑓𝑟𝑖𝑔 + 𝛽4𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑔+ 𝜀 

 

      Os β’s da regressão referente ao tráfego de veículos pesados foram obtidos 

através do método da fronteira eficiente, minimizando os resíduos absolutos da 

comparação entre os resultados da regressão e os valores reais do índice ABCR 

do Paraná para os anos entre 1999 e 2014. A otimização foi feita com o auxílio da 

ferramenta computacional Evolver 7.5; a máxima mudança permitida às variáveis 

foi de 0,001% e foram executadas 50.000 iterações até a conclusão da simulação. 

( 10 ) 
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O ajustamento das regressões para os estados da análise pode ser observados na 

duas figuras subsequentes. 

 

 

Figura 15: Ajuste da regressão do tráfego de veículos pesados PR (R2 = 0,903) 

Fontes: Elaborado pelo Autor 

 

 

Figura 16: Ajuste da regressão do tráfego de veículos pesados SC (R2 = 0,895) 

Fontes: Elaborado pelo Autor 
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      A ponderação das distribuições das projeções das quatro variáveis regressoras 

para o tráfego de veículos pesados foi executada via simulação de Monte Carlo 

utilizando a ferramenta computacional @Risk 7.5; os parâmetros utilizados na 

configuração da aplicação, bem como, os resultados obtidos, estão disponíveis no 

apêndice A. Os índices β obtidos são: β1_PR = 0,627; β2_PR = 0,171; β3_PR = 0,001; 

β4_PR = 0,001;   β1_SC = 0,589; β2_SC = 0,188; β3_SC = 0,001; β4_PR = 0,001. Pode-se 

notar que os coeficientes β3 e β4 são bastante baixos, o que nos permite propor uma 

função simplificada para o tráfego de veículos pesados. Porém, esta é uma solução 

particular deste projeto e que não pode ser generalizada a qualquer aplicação. 

 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑒𝑔𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 =  𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐 + 𝛽2𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔 + 𝜀 

 

3.1.1.2.6 Efeito da Ferrovia no Tráfego de Veículos Pesados  

 

      A implantação do corredor ferroviário de Santa Catarina configura risco iminente 

de redução do volume de tráfego da concessionária Rodovia do Frango, uma vez 

que, espera-se que parte significativa da carga futuramente transportada pelo 

modal rodoviário, venha a migrar para o modal ferroviário por questões de custo de 

transporte, mais conveniente neste segundo modal. 

      Em decorrência das economias de escala oriundas da massiva utilização do 

modal rodoviário no Brasil, de alguns subsídios governamentais oferecidos as 

empresas transportadoras e da letargia das ferrovias brasileiras, a relação de 

custos entre estes modais é bastante reduzida em comparação com outros países 

mais desenvolvidos e com padrão geográfico semelhante. Este trabalho considera 

Austrália, Canadá e Estados Unidos como modelos de mercados desenvolvidos. 

      Tosta (2005) realizou estudo comparativo entre as realidades brasileira e 

americana. O estudo concluiu que a carga transportada pelas rodovias brasileiras 

custa cerca de um terço da carga que é transportada pelas estradas estrangeiras. 

Para o modal ferroviário, porém, a diferença foi de apenas vinte por cento, o que 

corrobora a afirmação do parágrafo anterior. A matriz de transportes de diversos 

países com dimensões continentais é apresentada mais adiante na figura 18. 

( 11 ) 



61 
 

 

      O fluxo de carga de uma rodovia tem impacto representativo sobre sua receita, 

devido a métrica utilizada para a cobrança de tarifas nas concessões rodoviárias, 

que categoriza os veículos pela quantidade de eixos, e, multiplica a tarifa básica da 

concessão pelo eixo-equivalente da categoria. Dado que veículos de carga têm, em 

geral, uma maior quantidade de eixos rodantes, estes pagam tarifas maiores. Um 

descritivo da relação entre o eixo-equivalente e as tarifas de pedágio é apresentado 

em quadro específico a seguir. 

 

  

Figura 17: Categorização por eixo-equivalente das tarifas de pedágio das concessões 
reguladas pela ANTT 

Fonte: VIA 040 - Concessionária BR-040 (dados trabalhados pelo autor) 
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Figura 18: Matriz de Transporte de Países com Dimensões Continentais 

Fonte: Adaptado de Ministério dos Transporte (2005) 

 

      Fundamentando-se nos estudos de Tosta (2005) e com dados de Passos 

(2005), estudou-se a elasticidade da variável tráfego da rodovia em função da 

implantação da ferrovia. Os elementos determinantes da função tráfego de veículos 

pesados foram analisados individualmente quanto às suas características e seus 

impactos aplicados à função original: 

i. Produtos Agrícolas: Passos (2005) afirma que o custo de 

transporte no modal ferroviário é 36,8%1 que no modal rodoviário. 

A intuição econômica nos conduz a valores de elasticidade preço 

demanda negativos para o modal ferroviário, ou seja, quanto maior 

a diferença entre os custos de transporte dois modais, menor será 

o volume residual de carga na rodovia. Analisou-se a sensibilidade 

da elasticidade de forma que se pudesse inferir o percentual da 

carga da rodovia que migraria para a ferrovia. Os resultados foram 

comparados com a participação das ferrovias na matriz de 

transportes de países desenvolvidos, concluindo-se graficamente 

que a elasticidade é próxima de -1,5, portanto, o volume de carga 

residual na rodovia será cerda de 45% do original. O estudo a 

seguir demonstra o processo para obtenção do resultado. 

                                                           
1 Valores médios das ferrovias = R$ 60 por 1000 km/T contra das rodovias = R$ 95 por 1000 km/T conforme 
relatório de Passos (2005). 
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Figura 19: Análise de sensibilidade da ferrovia para produtos agrícolas 

Fonte: Elaborado pelo autor    

  

ii. Cimento: de acordo com o estudo do BRADESCO (2016) a metade 

do cimento brasileiro é vendido diretamente ao consumidor final. 

Outros fatores como a perecibilidade do produto, tornam o uso do 

modal ferroviário inviável para transporte desta parcela do volume, 

o que reduz a carga elegível à migração para o modal ferroviário 

para apenas 50% do total comercializado. De qualquer maneira a 

diferença de custos entre os modais gera um processo migratório 

da outra porção da carga de cimento para a ferrovia. Seguindo 
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analogia similar a que foi realizada para os produtos agrícolas, 

analisou-se a sensibilidade da elasticidade preço-demanda da 

ferrovia de forma que se pudesse inferir o percentual da carga da 

rodovia que migraria para a ferrovia. Mais uma vez os resultados 

foram comparados com a participação das ferrovias na matriz de 

transportes de países desenvolvidos, concluindo-se graficamente 

que a elasticidade é próxima de -1,3, portanto, o volume de carga 

residual na rodovia será aproximadamente 76% do original. O 

estudo a seguir demonstra o processo para obtenção do resultado. 

    

 

Figura 20: Análise de sensibilidade da ferrovia para o cimento 

Fonte: Elaborado pelo autor    
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iii. Produtos Frigoríficos: em decorrência das restrições da adoção 

do modal ferroviário para pequenas distâncias e da capilaridade 

da distribuição deste tipo de produto, apenas volumes destinados 

à exportação estariam susceptíveis a utilizar o modal ferroviário. A 

parcela da produção destinada ao consumo interno permaneceria 

sendo transportada pela rodovia, o que corresponde a 67,3% do 

volume original de tráfego deste tipo de carga; 

 

iv. Demais Produtos: conforme a análise de tráfego chancelada pela 

ANTT, em maio de 2014, como base para o edital de concessão 

da Rodovia do Frango, a metade do tráfego dos produtos listados 

nesta categoria é formada de derivados de petróleo e siderúrgicos. 

Estes produtos são muito adequados ao modal ferroviário, assim, 

espera-se que a totalidade de sua carga migraria para o modal 

ferroviário. Considerou-se, por premissa, que os demais produtos 

componentes desta categoria permanecerão no modal rodoviário. 

Desta forma, o volume de carga residual na rodovia para estes 

produtos será aproximadamente 80% do original; 

 

v. Veículos Vazios: veículos trafegam sem carga pelas rodovias em 

ocasiões de retorno a transportadora ou no deslocamento até o 

próximo carregamento. Adotou-se a média ponderada obtida para 

as demais commodities como proxy para essa categoria.  Assim, 

o tráfego residual de veículos sem carga seria aproximadamente 

65% do volume original. 
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3.2    Modelagem do Projeto de Investimento 

 

 

3.2.1 Estimação do VDMA da Malha Viária 

 

      Conforme mencionado anteriormente, a proposição da ANTT considera a 

instalação de seis praças de pedágio do longo da malha viária, sendo três delas no 

estado do Paraná e as demais no estado de Santa Catarina. Este estudo segue o 

mesmo padrão adotado pela ANTT para a composição da modelagem. 

      O tráfego de uma rodovia tem forte volatilidade durante o ano, em decorrência 

da quantidade de dias úteis dos meses, do escoamento de safras agrícolas, de 

fluxos turísticos, entre outros fatores. Neste contexto, o indicador de volume diário 

médio anual, doravante VDMA, é utilizado para dessazonalizar os dados.  

      O estudo de tráfego realizado pela ANTT, em maio de 2014, para a futura 

concessionária Rodovia do Frango inferiu os indicadores VDMA de cada praça de 

pedágio através de uma combinação entre contagem volumétrica classificatória, 

análises de origem-destino, fatores de sazonalidade disponibilizados pela ABCR e 

alguns métodos específicos de análise qualitativa. 

      A modelagem considera que o tráfego da malha rodoviária está ancorado nos 

valores do índice ABCR do estado do Paraná, para o mês em que a medição foi 

realizada pela ANTT, maio de 2014, no trecho em que instalar-se-á a futura 

concessionária. Deste modo, os valores referenciais, considerados na aplicação da 

equação jusante, que representa o VDMA estimado por cada praça de pedágio, 

são 150,83 para veículos leves e 150,10 para veículos pesados. Os VDMA inferidos 

para as seis praças de pedágio até 2046 constam do apêndice D.  

 

𝑉𝐷𝑀𝐴𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝐷𝑀𝐴𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ (
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴𝐵𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴𝐵𝐶𝑅𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
) 

 

 

( 12 ) 
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3.2.2 Estimação da Receita Bruta da Rodovia 

 

      A receita bruta da rodovia é obtida através do somatório das receitas de cada 

uma das praças de pedágio componentes da concessão. Cada praça de pedágio, 

por sua vez, possui um índice de trecho de cobertura de praça, doravante TCP, 

calculado em função da cobertura em quilômetros daquela respectiva praça. A tarifa 

básica de pedágio aprovada pela ANTT é dada em R$/km, assim, faz-se necessária 

a utilização do TCP como multiplicador para se auferir a tarifa de cada praça. 

      A equação seguinte, que infere a receita bruta estimada da futura concessão, 

é função do VDMA estimado, da proporção de eixos-equivalente dos veículos que 

trafegam pela rodovia, do TCP das seis praças de pedágio componentes da rodovia 

e da tarifa básica de pedágio aprovada pela ANTT no contrato de concessão. Os 

valores inferidos para as seis praças de pedágio até 2046 constam do apêndice D. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖𝑎 = ∑(𝑉𝐷𝑀𝐴𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑛
∗ 𝑒𝑖𝑥𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛

∗ 𝑇𝐶𝑃𝑛 ∗  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝐴𝑁𝑇𝑇)

6

𝑛=1

 

 

 

3.2.3 Estimação do Fluxo de Caixa e DRE do Projeto 

 

      A estrutura contábil constante nos dados oficiais da proposta de concessão da 

rodovia do Frango apresentada pela ANTT durante as audiências públicas e 

submetida mais tarde à análise do Tribunal de Contas de União é base para a 

construção do projeto de investimento estudado neste trabalho.  

      Despesas não tributáveis (depreciação e amortização), fluxo de investimentos, 

necessidade de capital de giro, além dos custos administrativos e operacionais, da 

mesma forma, são baseados no projeto da ANTT. De modo a refletir fielmente a 

realidade de uma concessão rodoviária, os custos foram corrigidos pelo IPCA. 

 

       

( 13 ) 
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      Os contratos de concessões rodoviárias adotam o IPCA como índice oficial de 

correção monetária. O governo brasileiro controla este indicador via regime de 

metas de inflacionárias, instrumento de política monetária em que o Banco Central 

do Brasil, doravante BACEN, atua efetiva e exclusivamente na taxa básica de juros, 

para manter o IPCA dentro da banda pré-estabelecida publicamente de 4,5% ± 2%. 

A modelagem desta variável considera o centro da meta inflacionária brasileira 

como referência, reduzindo-a gradativamente até atingir nível equivalente ao de 

outros países emergentes, conforme artigo de Fonseca, Peres e Araújo (2016). 

 

 

 

Figura 21: Projeções do IPCA entre 2016 e 2045 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Tabela 4 - Estrutura contábil do projeto da Rodovia do Frango baseada na documentação 

_               apresentada pela ANTT nas audiências públicas do edital de concessão. 

 

Fonte: ANTT (Dados trabalhados pelo autor)

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto

 (+) Receita Tarifária Bruta

         (-) Tributos sobre o valor de venda

5,00% ISS

0,65% PIS

3,00% COFINS

 (=) Receita Líquida

         (-) Custos e Despesas Operacionais

Administração

Controle das Operações

Serviços Médicos

Serviços de Guincho

Inspeção de Tráfego

Pesagem de Caminhões

Atendimento a incidentes

Arrecadação de Pedágios

Conservação da Rodovia

Conservação de Equipamentos e Sistemas

Monitoração da Rodovia

         (-) Outras despesas

Verba de fiscalização

Verba de segurança no trânsito

Recursos para desenvolvimento tecnológico

Emolumentos para a BM&F, Bovespa

Ressarcimento dos EVTE's e estudos ambientais

         (-) Seguros e garantias

Risco de engenharia

Risco operacional

Responsabilidade civil

Garantia de execução

Risco perda de receita

         (-) Depreciação e Amortização

         (-) Tributos sobre o lucro tributável

25,00% IR

9,00% CSLL

 (=) NOPAT

         (+) Depreciação e Amortização

         (-) Variação da NCG

 (=) Fluxo de caixa operacional

         (-) Fluxo de investimentos

 (=) Fluxo de caixa livre

 (=) EBIT

 (=) EBITDA
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Tabela 5 - DRE esperado da concessionária Rodovia do Frango entre 2016 e 2045 baseado em dados originais das audiências públicas do edital da 

_               ANTT para a concessão da Rodovia do Frango. As projeções seguem as premissas apresentadas na seção de metodologia deste estudo. 

 

Fonte: ANTT (Dados trabalhados pelo autor) 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

IPCA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

IPCA Acumulado 1,045 1,092 1,141 1,193 1,246 1,296 1,348 1,402 1,458 1,516 1,569 1,624 1,681 1,740 1,801 1,855 1,910 1,968 2,027 2,088 2,140 2,193 2,248 2,304 2,362 2,409 2,457 2,506 2,557 2,608

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto - (R$ x 1000)

 (+) Receita Tarifária Bruta 32.150.602 - 475.927 497.457 537.026 574.437 613.094 651.141 692.349 736.255 780.304 823.828 874.040 925.482 973.637 1.026.890 1.077.648 1.132.730 1.183.617 1.239.975 1.297.595 1.354.786 1.406.149 1.462.084 1.519.850 1.583.490 1.631.736 1.685.363 1.740.498 1.800.630 1.852.584

         (-) Tributos sobre o valor de venda -2.781.027 - -41.168 -43.030 -46.453 -49.689 -53.033 -56.324 -59.888 -63.686 -67.496 -71.261 -75.604 -80.054 -84.220 -88.826 -93.217 -97.981 -102.383 -107.258 -112.242 -117.189 -121.632 -126.470 -131.467 -136.972 -141.145 -145.784 -150.553 -155.755 -160.248 

5,00% ISS -1.607.530 - -23.796 -24.873 -26.851 -28.722 -30.655 -32.557 -34.617 -36.813 -39.015 -41.191 -43.702 -46.274 -48.682 -51.344 -53.882 -56.636 -59.181 -61.999 -64.880 -67.739 -70.307 -73.104 -75.993 -79.175 -81.587 -84.268 -87.025 -90.032 -92.629 

0,65% PIS -208.979 - -3.094 -3.233 -3.491 -3.734 -3.985 -4.232 -4.500 -4.786 -5.072 -5.355 -5.681 -6.016 -6.329 -6.675 -7.005 -7.363 -7.694 -8.060 -8.434 -8.806 -9.140 -9.504 -9.879 -10.293 -10.606 -10.955 -11.313 -11.704 -12.042 

3,00% COFINS -964.518 - -14.278 -14.924 -16.111 -17.233 -18.393 -19.534 -20.770 -22.088 -23.409 -24.715 -26.221 -27.764 -29.209 -30.807 -32.329 -33.982 -35.509 -37.199 -38.928 -40.644 -42.184 -43.863 -45.596 -47.505 -48.952 -50.561 -52.215 -54.019 -55.578 

 (=) Receita Líquida 29.369.575 434.760 454.427 490.573 524.748 560.061 594.817 632.461 672.569 712.808 752.567 798.435 845.428 889.418 938.064 984.431 1.034.749 1.081.234 1.132.717 1.185.353 1.237.597 1.284.517 1.335.614 1.388.383 1.446.518 1.490.591 1.539.579 1.589.945 1.644.876 1.692.335

         (-) Custos e Despesas Operacionais -5.240.296 -45.226 -84.175 -101.831 -108.530 -113.950 -108.344 -112.072 -117.153 -121.453 -127.224 -132.567 -138.646 -144.405 -151.586 -157.818 -166.497 -172.617 -181.291 -188.848 -198.618 -207.700 -217.691 -226.629 -238.057 -248.033 -261.494 -275.699 -285.516 -297.804 -312.812

Administração -1.032.813 -23.453 -25.293 -26.330 -27.519 -28.758 -20.260 -21.137 -22.089 -23.083 -24.121 -25.207 -26.341 -27.526 -28.765 -30.059 -31.412 -32.826 -34.303 -35.846 -37.460 -39.145 -40.907 -42.748 -44.671 -46.681 -48.782 -50.977 -53.271 -55.669 -58.174

Controle das Operações -288.130 -1.988 -4.924 -5.187 -5.443 -5.688 -5.944 -6.212 -6.491 -6.783 -7.088 -7.407 -7.741 -8.089 -8.453 -8.833 -9.231 -9.646 -10.080 -10.534 -11.008 -11.503 -12.021 -12.562 -13.127 -13.718 -14.335 -14.981 -15.655 -16.359 -17.095

Serviços Médicos -489.588 -3.961 -8.357 -8.804 -9.238 -9.654 -10.088 -10.542 -11.016 -11.512 -12.030 -12.572 -13.137 -13.728 -14.346 -14.992 -15.666 -16.371 -17.108 -17.878 -18.682 -19.523 -20.402 -21.320 -22.279 -23.282 -24.329 -25.424 -26.568 -27.764 -29.013

Serviços de Guincho -275.403 -2.228 -4.701 -4.952 -5.197 -5.430 -5.675 -5.930 -6.197 -6.476 -6.767 -7.072 -7.390 -7.723 -8.070 -8.433 -8.813 -9.209 -9.624 -10.057 -10.509 -10.982 -11.476 -11.993 -12.532 -13.096 -13.686 -14.302 -14.495 -15.618 -16.321

Inspeção de Tráfego -192.346 -3.366 -4.277 -4.952 -4.792 -5.430 -3.682 -4.115 -4.020 -4.494 -4.390 -4.907 -4.794 -5.359 -5.236 -5.852 -5.717 -6.391 -6.244 -6.979 -6.818 -7.621 -7.446 -8.322 -8.131 -9.088 -8.879 -9.924 -9.696 -10.838 -10.588

Pesagem de Caminhões -304.390 - -1.106 -5.564 -5.839 -6.101 -6.577 -6.663 -6.963 -7.276 -7.603 -8.196 -8.303 -8.677 -9.067 -9.475 -10.214 -10.347 -10.813 -11.299 -11.808 -12.728 -12.894 -13.475 -14.081 -14.715 -15.862 -16.069 -16.792 -17.547 -18.337

Atendimento a incidentes -115.988 -1.092 -1.944 -2.048 -2.149 -2.246 -2.583 -2.452 -2.563 -2.678 -2.799 -3.218 -3.056 -3.194 -3.337 -3.488 -4.011 -3.809 -3.980 -4.159 -4.346 -4.998 -4.746 -4.960 -5.183 -5.416 -6.229 -5.915 -6.181 -6.459 -6.750

Arrecadação de Pedágios -1.296.225 - -15.416 -23.718 -25.523 -25.924 -27.736 -28.021 -29.640 -29.710 -31.613 -31.837 -34.286 -34.948 -37.621 -38.344 -41.308 -42.149 -45.386 -46.307 -50.207 -51.269 -55.547 -56.726 -61.074 -62.418 -67.171 -69.086 -74.362 -76.546 -82.334

Conservação da Rodovia -1.023.916 -8.893 -16.760 -16.698 -19.006 -20.781 -21.121 -22.111 -23.065 -24.102 -25.232 -26.320 -27.505 -28.794 -30.036 -31.388 -32.858 -34.276 -35.818 -37.497 -39.115 -40.875 -42.790 -44.636 -46.645 -48.831 -50.937 -53.230 -55.724 -58.128 -60.744

Conservação de Equipamentos e Sistemas -213.533 -118 -1.263 -3.436 -3.675 -3.782 -4.516 -4.719 -4.932 -5.154 -5.385 -5.628 -5.881 -6.146 -6.422 -6.711 -7.013 -7.329 -7.659 -8.003 -8.363 -8.740 -9.133 -9.544 -9.974 -10.422 -10.891 -11.382 -11.894 -12.429 -12.988

Monitoração da Rodovia -7.964 -128 -135 -142 -149 -156 -163 -170 -178 -186 -194 -203 -212 -222 -231 -242 -253 -264 -276 -288 -301 -315 -329 -344 -360 -376 -393 -410 -429 -448 -468

         (-) Outras despesas -586.831 -22.131 -9.717 -10.237 -10.742 -11.225 -11.731 -12.258 -12.810 -13.387 -13.989 -14.618 -15.276 -15.964 -16.682 -17.433 -18.217 -19.037 -19.894 -20.789 -21.724 -22.702 -23.724 -24.791 -25.907 -27.073 -28.291 -29.564 -30.894 -32.285 -33.737

Verba de fiscalização -438.958 -7.045 -7.432 -7.830 -8.216 -8.586 -8.972 -9.376 -9.798 -10.239 -10.700 -11.181 -11.684 -12.210 -12.759 -13.334 -13.934 -14.561 -15.216 -15.901 -16.616 -17.364 -18.145 -18.962 -19.815 -20.707 -21.638 -22.612 -23.630 -24.693 -25.804

Verba de segurança no trânsito -61.793 -992 -1.046 -1.102 -1.157 -1.209 -1.263 -1.320 -1.379 -1.441 -1.506 -1.574 -1.645 -1.719 -1.796 -1.877 -1.961 -2.050 -2.142 -2.238 -2.339 -2.444 -2.554 -2.669 -2.789 -2.915 -3.046 -3.183 -3.326 -3.476 -3.632

Recursos para desenvolvimento tecnológico -73.160 -1.174 -1.239 -1.305 -1.369 -1.431 -1.495 -1.563 -1.633 -1.706 -1.783 1.864 -1.947 -2.035 -2.127 -2.222 -2.322 -2.427 -2.536 -2.650 -2.769 -2.894 -3.024 -3.160 -3.302 -3.451 -3.606 -3.769 -3.938 -4.116 -4.301

Emolumentos para a BM&F, Bovespa -589 -589 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ressarcimento dos EVTE's e estudos ambientais -12.331 -12.331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         (-) Seguros e garantias -455.872 -5.988 -8.156 -10.299 -13.527 -14.043 -9.453 -9.943 -10.059 -10.906 -11.463 -12.284 -12.732 -12.472 -13.137 -14.036 -15.369 -16.185 -15.879 -15.942 -16.294 -18.077 -19.236 -19.996 -19.964 -19.656 -20.483 -21.177 -21.462 -22.324 -25.331

Risco de engenharia -36.418 -1.300 -2.468 -3.332 -4.846 -3.916 -264 -370 -154 -545 -616 -868 -765 -127 -342 -684 -1.282 -1.342 -512 -147 -80 -1.145 -1.500 -1.485 -873 -185 -550 -765 -660 -1.153 -4.144

Risco operacional -296.779 -1.839 -2.652 -3.745 -5.297 -6.588 -6.828 -7.104 -7.322 -7.659 -8.022 -8.462 -8.877 -9.113 -9.414 -9.816 -10.389 -10.974 -11.320 -11.562 -11.786 -12.300 -12.890 -13.442 -13.788 -13.922 -14.128 -14.339 -14.448 -14.521 -14.230

Responsabilidade civil -29.581 -475 -501 -528 -554 -579 -605 -632 -660 -690 -721 -753 -787 -823 -860 -899 -939 -981 -1.025 -1.072 -1.120 -1.170 -1.223 -1.278 -1.335 -1.395 -1.458 -1.524 -1.592 -1.664 -1.739

Garantia de execução -88.025 -2.374 -2.504 -2.638 -2.768 -2.893 -1.680 -1.755 -1.834 -1.917 -2.003 -2.093 -2.187 -2.286 -2.388 -2.496 -2.608 -2.726 -2.848 -2.976 -3.110 -3.250 -3.397 -3.549 -3.709 -3.876 -4.050 -4.233 -4.423 -4.622 -4.830

Risco perda de receita -5.069 - -30 -56 -62 -68 -77 -82 -88 -95 -101 -108 -115 -124 -132 -141 -151 -162 -173 -185 -198 -212 -226 -242 -259 -278 -296 -317 -339 -364 -388

 (=) Ebitda 16.775.374 -76.646 323.321 314.785 332.208 351.257 392.189 413.835 436.180 460.092 481.325 502.322 527.762 554.881 573.802 597.208 613.326 637.693 654.114 675.526 691.365 705.918 712.850 725.455 734.139 750.330 743.123 737.422 743.092 743.911 722.587

         (-) Depreciação e Amortização -7.283.604 -6.464 -18.781 -32.128 -57.963 -81.580 -90.359 -94.819 -98.091 -104.227 -111.292 -120.802 -130.137 -134.319 -140.813 -151.256 -169.243 -189.621 -200.931 -207.767 -213.978 -239.579 -275.531 -316.209 -346.874 -360.858 -390.270 -436.432 -489.663 -615.148 -1.458.470

 EBIT 9.491.770 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.625 420.562 432.989 445.952 444.083 448.072 453.183 467.759 477.387 466.339 437.319 409.246 387.265 389.472 352.853 300.990 253.429 128.763 -735.883

 Lucro tributável 9.491.770 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.625 420.562 432.989 445.952 444.083 448.072 453.183 467.759 477.387 466.339 437.319 409.246 387.265 389.472 352.853 300.990 253.429 128.763 -735.883

         Tributos -3.255.459 - -103.543 -96.104 -93.243 -91.690 -102.622 -108.465 -114.950 -120.994 -125.811 -129.717 -135.193 -142.991 -147.216 -151.624 -150.988 -152.344 -154.082 -159.038 -162.311 -158.555 -148.689 -139.144 -131.670 -132.420 -119.970 -102.337 -86.166 -43.779 250.200

25,00% IR -2.393.720 - -76.135 -70.664 -68.561 -67.419 -75.458 -79.754 -84.522 -88.966 -92.508 -95.380 -99.406 -105.141 -108.247 -111.488 -111.021 -112.018 -113.296 -116.940 -119.347 -116.585 -109.330 -102.311 -96.816 -97.368 -88.213 -75.248 -63.357 -32.191 183.971

9,00% CSLL -861.739 - -27.409 -25.439 -24.682 -24.271 -27.165 -28.711 -30.428 -32.028 -33.303 -34.337 -35.786 -37.851 -38.969 -40.136 -39.967 -40.326 -40.787 -42.098 -42.965 -41.971 -39.359 -36.832 -34.854 -35.052 -31.757 -27.089 -22.809 -11.589 66.229

 Lucro líquido 6.239.611 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.571 285.773 294.328 293.095 295.728 299.101 308.721 315.075 307.784 288.631 270.102 255.595 257.052 232.883 198.654 167.263 84.983 -485.683

Fluxo de caixa livre

 Lucro líquido 6.239.611 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.571 285.773 294.328 293.095 295.728 299.101 308.721 315.075 307.784 288.631 270.102 255.595 257.052 232.883 198.654 167.263 84.983 -485.683

         (+) Depreciação e Amortização 7.283.604 6.464 18.781 32.128 57.963 81.580 90.359 94.819 98.091 104.227 111.292 120.802 130.137 134.319 140.813 151.256 169.243 189.621 200.931 207.767 213.978 239.579 275.531 316.209 346.874 360.858 390.270 436.432 489.663 615.148 1.458.470

         (-) Variação da NCG 4.075 -9.647 -7.558 -972 -1.723 -2.903 -1.374 -1.349 -1.585 -1.555 -1.557 -1.856 -2.036 -1.963 -2.314 -2.536 -2.969 -2.692 -2.956 -3.078 -3.731 -3.839 -4.509 -4.495 -4.766 -4.602 -5.080 -5.640 -7.448 92.658

 (=) Fluxo de caixa operacional 13.523.215 -69.270 210.130 211.124 237.993 257.844 286.664 303.995 319.881 337.513 353.959 371.048 390.714 409.854 424.623 443.270 459.802 482.380 497.340 513.532 525.975 543.632 560.323 581.802 597.974 613.144 618.551 630.006 651.286 692.683 1.065.445

 (-) Fluxo de investimentos -7.283.606 -260.056 -493.634 -666.300 -969.259 -783.193 -52.718 -73.953 -30.794 -109.036 -123.299 -173.594 -152.964 -25.358 -68.357 -136.706 -256.422 -268.407 -102.370 -29.333 -16.064 -228.931 -299.952 -297.085 -174.538 -36.940 -109.944 -152.909 -131.992 -230.680 -828.818

 (=) Fluxo de caixa livre (Esperado) 6.239.610 -329.326 -283.504 -455.176 -731.266 -525.349 233.946 230.042 289.087 228.477 230.660 197.454 237.750 384.496 356.266 306.564 203.380 213.973 394.970 484.199 509.911 314.701 260.371 284.717 423.436 576.204 508.607 477.097 519.294 462.003 236.627
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3.2.4 Definição dos parâmetros do Projeto de Investimento 

 

      Os critérios empregados na adoção dos parâmetros do projeto de investimento 

da futura concessionária são elucidados nesta seção. 

 

3.2.4.1 Estimação do Beta e do WACC 

 

      Para a definição do custo de capital do projeto a ser utilizado para descontar os 

fluxos de caixa estimados e obter o valor presente do projeto (VP0) se adotou o 

modelo Weighted Average Cost of Capital, doravante WACC. Este modelo obtém 

o custo de capital pela média ponderada das diferentes fontes de capital utilizadas 

no financiamento do projeto de investimento através de equação: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ (
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡
) + [𝐾𝑑 ∗ (

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡
) ∗ (1 − 𝑇)] 

 

      Os parâmetros do modelo são definidos da seguinte forma: 

Ke: custo de capital próprio 

Kd: custo de capital de terceiros 

Equity: montante de capital próprio investido 

Debt: montante de capital de terceiros tomado em empréstimo 

T: alíquota de imposto de renda 

 

      Para o projeto de investimento em análise, adotou-se os seguintes indicadores: 

i. Relação 
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 de 2,22: média para empresas de infraestrutura de 

acordo com REUTERS (2017); 

ii. Alíquota de imposto de renda de 34% (legislação brasileira); 

( 14 ) 
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iii. Kd (TJLP) de 7% a.a. conforme BNDES (2017). Adotou-se a TJPL 

por ser a referência dos empréstimos do BNDES, os quais são a 

base do endividamento das concessões rodoviárias brasileiras.     

 

      O custo de capital próprio é obtido pelo Capital Asset Pricing Model, doravante 

CAPM. O modelo separa o risco do investimento em duas componentes, a taxa 

livre de risco e o prêmio pelo risco do projeto, e, os relaciona na equação: 

 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 +  𝛽 ∗ [(𝐸(𝑅𝑚) − 𝐸 (𝑅𝑓)] 

 

      A taxa livre de risco 𝑅𝑓 representa o retorno que um investidor teria empregando 

seu capital em um ativo cujo retorno esperado é conhecido com certeza e que o 

risco de default é praticamente nulo. Na prática, apenas títulos públicos têm essas 

características (DAMODARAN, 2014). 

      O prêmio pelo risco do projeto [(𝐸(𝑅𝑚) − 𝐸 (𝑅𝑓)] é o retorno esperado pelo 

investidor acima da taxa livre de risco 𝑅𝑓, e o rendimento adicional desejado pela 

assunção do risco de investir em um ativo arriscado. 

      Fernandez, Pershin e Acin (2017) realizaram pesquisa sobre taxas de desconto 

aplicadas em 41 países, os resultados obtidos para o mercado brasileiro estão 

alinhados com os valores adotados neste projeto e constam da tabela a seguir: 

 

Tabela 6 -  Comparativo entre as taxas de descontos publicadas em uma pesquisa                       

_                internacional e os valores adotados neste estudo.

 

Fonte: Fernandez, Pershin e Acin (2017) – dados trabalhados pelo autor 

Valores resultantes da pesquisa de Fernandez, Pershin e Acin (2017)

Indicador
Número de 

Respostas
Média Mediana

Desvio 

Padrão
Máximo Mínimo

Prêmio pelo Risco de Mercado [E(Rm)] 43 9,0% 9,6% 2,3% 15,0% 3,0%

Taxa Livre de Risco [RF] 43 9,0% 9,8% 2,1% 12,3% 4,0%

Required Return to Equity [E(Rm) + RF] 43 18,0% 17,0% 2,6% 26,8% 9,5%

Valores adotados por este projeto de investimento

Indicador

Prêmio pelo Risco de Mercado [E(Rm)]

Taxa Livre de Risco [RF]

Required Return to Equity [E(Rm) + RF]

ReferênciaValor Adotado

9,96%

10,25%

20,21%

Conforme dados de Damodaran (2017)

Valor meta da taxa SELIC vigente - COPOM (2017)

( 15 ) 
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      O índice β é um indicador oriundo do mercado de ações e define a relação entre 

um ativo arriscado e um portfólio de ativos líquidos de mercado, como o Ibovespa. 

Este indicador reflete oscilações sistêmicas do mercado, ou seja, representa o risco 

não diversificável e o correlaciona com o ativo arriscado através da equação: 

 

𝛽𝑎 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑎, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚)
 

 

      Para se obter o índice β de um projeto de investimento há a necessidade de 

encontrar um ativo gêmeo, ou seja, um ativo com o mesmo perfil de risco e retorno. 

Devido à dificuldade de identificação de um ativo gêmeo, emprega-se o uso do 

índice β de empresas similares, preferencialmente do mesmo ramo de atuação, e 

corrigi-los pelo grau de alavancagem das empresas. O grau de alavancagem afeta 

a exposição das empresas às oscilações de mercado, e assim modifica o índice β.  

      A técnica consiste em desalavancar o índice β da empresa escolhida como ativo 

gêmeo e realavancá-lo considerando a relação 
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 do projeto de investimento 

utilizando as equações apresentadas a seguir:  

 

𝛽𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜

1 + (
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗ (1 − 𝑇))

 

 

 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ [1 + (
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
∗ (1 − 𝑇))]  

 

 

 

( 16 ) 

( 17 ) 

( 18 ) 
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3.2.4.2 Cálculo do VP0 Determinístico 

 

      De maneira a lograr o VP0 determinístico do projeto de investimento, ainda sem 

a influência da presença da ferrovia, os fluxos de caixa inferidos para os trinta anos 

de concessão foram descontados pelo WACC do projeto e trazidos à valor presente 

pela técnica do VPL.  

 

𝑉𝑃0 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑁

30

𝑛=1

 

 

 

3.2.4.3 Determinação da Volatilidade do Valor Presente 

 

      Conforme anteriormente mencionado, a variável tráfego tem forte volatilidade, 

fato que afeta diretamente a receita da rodovia e gera incerteza quanto ao valor 

presente esperado do projeto de investimento. A Teoria das Opções Reais 

considera o uso de árvores binomiais de maneira a simular os diferentes cenários 

de tráfego e a se obter o valor presente estocástico do projeto VP1j. 

      A volatilidade histórica do índice ABCR do Paraná é de 34%, este coeficiente 

de incerteza foi adicionado aos valores esperados de tráfego; considerou-se que a 

distribuição do tráfego segue uma curva normal padrão. Novos fluxos de caixa 

estocásticos foram simulados através do método de Monte Carlo com o auxílio da 

ferramenta computacional @Risk. Foram realizadas cinco simulações, de 100.000 

iterações cada, para lograr a volatilidade dos retornos dos VP1j com relação ao VP0. 

 

𝑅𝑗 = ln
𝑉𝑃1𝑗

𝑉𝑃0
  → σ𝑅𝑗 = volatilidade dos fluxos de caixa do projeto  

 

    

( 19 ) 
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3.2.4.4 Construção da Árvore Binomial do Valor Presente 

 

      Baseado na volatilidade obtida para os fluxos de caixa do projeto resultante das 

simulações de Monte Carlo da seção anterior, é possível calcular os pay-off’s da 

árvore binomial. Como premissa, adotou-se período de cinco anos para cada ramo, 

pois o argumento de decisão para o corredor ferroviário catarinense está pautado 

em sucessivas opções de diferimento nas quais o investidor observa o fluxo de 

carga na malha rodoviária por cinco anos, após este período, se houver movimento 

de tendência ascendente no fluxo de carga da rodovia, optar-se-á por efetivar o 

investimento de forma permanente num prazo adicional de cinco anos. 

   

 

 

Figura 22: Árvore binomial do valor presente da Rodovia do Frango  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ano 0 Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25 Ano 30

VP0

VP0 . u

VP0 . d

VP0 . u . u

VP0 . u . d

VP0 . d . d

VP0 . u . u . u

VP0 . u . u . d

VP0 . u . d . d

VP0 . d . d . d

VP0 . u . u . u . u

VP0 . d . d . d . d

VP0 . u . u . u . d

VP0 . u . u . d . d

VP0 . u . d . d . d

VP0 . u . u . u . u . u

VP0 . d . d . d . d . d

VP0 . u . u . u . u . d

VP0 . u . u . u . d . d

VP0 . u . u . d . d . d

VP0 . u . d . d . d . d

VP0 . u . u . u . u . u . u

VP0 . d . d . d . d . d . d

VP0 . u . u . u . u . u . d

VP0 . u . u . u . u . d . d

VP0 . u . u . u . d . d . d

VP0 . u . u . d . d . d . d

VP0 . u . d . d . d . d . d

𝑢 =  𝑒𝜎∗√𝑇 𝑑 =  
1

𝑢
 

 

( 20 ) 
( 21 ) 
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      Encontrados os pay-off’s da árvore binomial, faz-se necessária a estimação das 

probabilidades, em cada ramo, de ocorrência de um movimento de expansão 

mercadológica (condição “u”) ou de ocorrência de um movimento de retração 

(condição “d”); tais probabilidades permitem que o modelo seja resolvido por 

indução retroativa, ou seja, iniciando-se pelo último nó, até que se chegue ao nó 

presente, utilizando lógica semelhante à da resolução de opções americanas na 

teoria de finanças. Considera-se ainda que os agentes sempre tomam decisões 

ótimas. A árvore foi resolvida com o auxílio da ferramenta computacional 

PrecisionThree 7.5. Os resultados completos das simulações constam do anexo I. 

 

𝑝 =  
(1 + 𝑅𝐹)𝑇 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 

 

𝑞 =  
𝑢 −  (1 + 𝑅𝐹)𝑇

𝑢 − 𝑑
 

 

 

 

3.2.4.5 Modelagem do Projeto de Instalação da Ferrovia 

 

A implantação do corredor ferroviário de Santa Catarina, interligando o extremo 

oeste do estado ao porto de Itajaí, tem potencial de reduzir o tráfego de carga da 

concessionária Rodovia do Frango para 64,7%2 da estimativa original. Portanto, há 

risco iminente de que o projeto de investimento objeto deste estudo esteja sujeito 

a forte incerteza no que tange suas receitas em decorrência de tal externalidade. 

Assim como nas concessões rodoviárias, a implantação de uma ferrovia é um 

projeto com investimentos vultosos e com elevado grau de incerteza quanto aos 

fluxos de caixa futuros. Deste modo, a decisão de investimento requer bastante 

critério, fato que obriga que este estudo tenha um modelo decisório, ainda que 

simplificado, dos investimentos a serem feitos no corredor ferroviário catarinense. 

Um projeto de investimento estimado foi elaborado para o corredor ferroviário 

catarinense, fundamentado nos DRE’s publicados por concessionárias 

                                                           
2 Ver seção anterior sobre os efeitos da ferrovia no tráfego de veículos pesados na rodovia. O valor em 
questão é o impacto médio da presença da ferrovia sobre o tráfego de carga da rodovia; 

( 22 ) ( 23 ) 
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participantes da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. Os relatórios 

tiveram suas receitas estimadas com base na carga drenada da malha rodoviária 

e os indicadores financeiros principais seguiram as proporções típicas de empresas 

do setor. Por conveniência algébrica o DRE foi construído em períodos de 5 anos. 

A deterioração estimada do volume de carga transportado pela rodovia, dada a 

implantação do novo modal é de 35,3%3. Certas premissas são necessárias para 

converter o tráfego da rodovia em volume de carga a ser transportado nos vagões, 

e, consequentemente para se obter o DRE aproximado da ferrovia: 

i. A totalidade da carga migrará para o modal mais econômico; 

ii. Os indicadores financeiros do projeto seguem o modelo da rodovia;  

iii. O caminhão típico tem capacidade de carga de 12 toneladas; 

iv. O custo de transporte por tonelada no modal ferroviário é de R$ 264; 

v. A receita da ferrovia é estimada pela equação a seguir.  

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝐷𝑀𝐴𝑃𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗  
365 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 12 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 35,3% ∗ 𝑅$ 26 

1000 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 

 

Tabela 7 - DRE estimado do Corredor Ferroviário Catarinense 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                           
3 Correlacionada com a nota de rodapé anterior.  
4 Baseado no estudo de Tosta (2005). Passos (2005) considerar um valor duas vezes maior (R$ 60/kmT), porém 
o valor é resultado de uma média nacional e leva em consideração ferrovias sucateadas, o que não é o caso 
do corredor ferroviário catarinense que prevê instalações modernas e atualizadas.  

DRE Corredor Ferroviário SC 1º - 5º ano 6º - 10º ano 11º - 15º ano 16º - 20º ano 21º - 25º ano 26º - 30º ano

( + ) Receita Bruta 4.045.772 4.446.080 4.879.593 5.291.077 5.691.224 6.079.231

          ( - ) Impostos Diretos (8,65%) 349.959 384.586 422.085 457.678 492.291 525.853

( = ) Receita Líquida 3.695.813 4.061.494 4.457.508 4.833.398 5.198.933 5.553.377

          ( - ) Custos e Despesas 2.291.404 2.518.126 2.763.655 2.996.707 3.223.338 3.443.094

( = ) EBITDA 1.404.409 1.543.368 1.693.853 1.836.691 1.975.595 2.110.283

          ( - ) Depreciação 351.102 385.842 423.463 459.173 493.899 527.571

( = ) EBIT 1.053.307 1.157.526 1.270.390 1.377.519 1.481.696 1.582.713

          ( - ) IR + CSLL (34%) 358.124 393.559 431.933 468.356 503.777 538.122

( = ) Lucro Líquido 695.182 763.967 838.457 909.162 977.919 1.044.590

          ( + ) Depreciação 351.102 385.842 423.463 459.173 493.899 527.571

( = ) Fluxo de Caixa Operacional 1.046.285 1.149.809 1.261.921 1.368.335 1.471.818 1.572.161

          ( - ) Fluxo de Investimentos 1.000.000 830.000 620.000 400.000 250.000 -1.200.000

( = ) Fluxo de Caixa Livre 46.285 319.809 641.921 968.335 1.221.818 2.772.161

( 24 ) 
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      Em decorrência da receita da ferrovia ser função do VDMA de veículos pesados 

da concessão rodoviária, pode-se considerar que a volatilidade de 34%, inerente 

ao tráfego da rodovia, incide diretamente sobre a receita estimada da ferrovia e 

pode ser utilizada para a definição dos parâmetros da árvore binomial do projeto. A 

disposição da árvore é a mesma apresentada para a concessão rodoviária, assim 

não será ilustrada novamente nessa seção. 

      Árvores binomiais são utilizadas, na Teoria de Opções Reais, para simular os 

diversos cenários da variável de incerteza, neste caso, a receita da ferrovia. Para 

se obter o comportamento estocástico do VP1j os fluxos de caixa estocásticos foram 

simulados em ciclo único pelo método de Monte Carlo, com 100.000 iterações. 

Utilizou-se a ferramenta computacional @Risk para a obtenção da volatilidade dos 

retornos dos VP1j com relação ao VP0. 

 

𝑅𝑗 = ln
𝑉𝑃1𝑗

𝑉𝑃0
  → σ𝑅𝑗 = volatilidade dos fluxos de caixa do projeto = 29,29% 

 

 

Figura 23: Simulação do retorno dos VP1J relativos ao VP0 esperado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8 - Parâmetros do projeto de investimento do Corredor Ferroviário Catarinense 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      O argumento de decisão para o corredor ferroviário catarinense está pautado 

em sucessivas opções de diferimento nas quais o investidor observa o fluxo de 

carga na malha rodoviária por cinco anos, após este período, se houver movimento 

de tendência ascendente no fluxo de carga da rodovia, optar-se-á por efetivar o 

investimento de forma permanente num prazo adicional de cinco anos. 

      Assumiu-se como custo da etapa de estudos do projeto da ferrovia o valor de 

R$ 31.500.321,00, valor apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes. Por premissa, atribui-se ainda ao custo da opção de diferimento o 

valor de R$ 10.000.000,00. Com isso, o modelo foi resolvido por indução retroativa, 

analisando-se a decisão ótima para cada nó decisório. Os resultados ótimos estão 

destacados em verde na árvore resumida contida na ilustração a seguir.

Taxa de Juros Livre de Risco (SELIC) 10,25%

Prêmio pelo Risco do Projeto [E(rm)-E(rf)] 9,96%

Custo de Capital Próprio (Ke) 16,18%

Custo de Capital de Terceiros (Kd) - TJLP (BNDES) 7,00%

Imposto de Renda + CSLL 34,00%

Indice Beta do Projeto 0,60

D/D+E 0,689

E/D+E 0,311

WACC (5 anos) 48,38%

VP0 (esperado) R$ 1.002.230.320

Volatilidade 34%

Desvio Padrão (Retorno) 29,29%

Período 5

Fator "u" 1,93

Fator "d" 0,52

Fator "p" 78,93%

Fator "q" ou "(1-p)" 21,07%

Projeto de Investimento do Corredor Ferroviário Catarinense
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Figura 24: Árvore de decisão resumida do Corredor Ferroviário Catarinense     

Fonte: Elaborado pelo autor 

VERDADEIRO 78,9%

3.158.550.993 3.127.050.672

78,9% Investir no Projeto?
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Monitorar Tráfego até o ano 5
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-10.000.000 1.600.946.195

FALSO 0,0%

0 -41.500.321

21,1% Monitor Tráfego até o ano 10

-31.500.321 1.394.812.625

VERDADEIRO 3,5%

854.072.188 802.571.868

78,9% Investir no Projeto?

-10.000.000 802.571.868

FALSO 0,0%

-51.500.321

21,1% Monitor Tráfego até o ano 15

-10.000.000 622.618.858

21,1% 0,9%

-10.000.000 -51.500.321

Implantação da Ferrovia
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Tráfego Reduzido

Trafégo Elevado
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NÃO
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Trafégo Elevado
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Abortar Projeto
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Figura 25: Árvore de decisão ótima para o Corredor Ferroviário Catarinense 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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3.2.4.6 Opção de Expansão 

 

Diante da ameaça evidente aos fluxos de caixa projetados da concessionária 

Rodovia do Frango, gerada pela implantação do corredor ferroviário catarinense, 

propõe-se uma opção de expansão de traçado que visa endereçar a pergunta de 

pesquisa objeto deste estudo:  

“A teoria das opções reais é efetiva no equilíbrio econômico-financeiro 

de uma concessão rodoviária a qual o tráfego de veículos de carga foi 

severamente reduzido pela implantação de uma ferrovia confluente?” 

 

O argumento decisório para a concessionária Rodovia do Frango está pautado 

em opções de expansão de traçado até a região de Joinville, com três praças de 

pedágio adicionais, a serem exercidas especificamente nos anos nove, catorze e 

dezenove do contrato de concessão. A definição dos anos de exercício das opções, 

baseiam-se na decisão de investimento do corredor ferroviário catarinense, uma 

vez que o objetivo da opção de expansão é propiciar ao concessionário de rodovia 

a mitigação das perdas oriundas da implantação do modal de menor custo. 

O investidor ferroviário, num primeiro momento, monitora o tráfego de carga da 

malha rodoviária por cinco anos, enquanto elabora o projeto da ferrovia e avalia se 

o investimento é atrativo ao seu perfil de risco. No quinto ano é tomada a decisão 

de investimento irreversível. Portanto, uma vez que, segundo o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, a execução do projeto do corredor 

ferroviário dura aproximadamente cinco anos, caso o investidor opte em investir no 

projeto, este, tornar-se-ia operacional apenas no décimo primeiro ano de projeto. 

Uma vez sabida a decisão tomada pelo investidor ferroviário, a concessionária 

Rodovia do Frango poderá exercer ou não a opção de expansão de traçado em 

anos pré-determinados. Uma vez exercida a opção de expansão de traçado, o 

investimento se torna irreversível. O tempo estimado para a conclusão do trecho 

expandido da rodovia é de dois anos após a decisão de investimento. Assim, o novo 

trecho rodoviário e o início da operação da ferrovia serão concomitantes. A figura 

a seguir ilustra o fluxo decisório da opção de expansão de traçado.  
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Figura 26: Fluxo decisório da opção de expansão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      Efetivando-se o investimento no projeto da ferrovia, a decisão de investimento 

da concessionária Rodovia do Frango deve ser pautada em maximizar uma de duas 

alternativas: permanecer com os fluxos incertos da rodoviária após a implantação 

da ferrovia ou investir na expansão da malha viária e incidir em CAPEX adicionais5: 

 

𝑉𝑋,30 = 𝑀𝐴𝑋 (𝑉𝑃𝑋,30 ; 𝑉𝑃𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜) 

Sendo que:   𝑉𝑃𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 =  𝑉𝑃𝑋,30 + 𝑉𝑃𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 

                                                           
5 Ver no apêndice B, tabela contendo o DRE do 𝑉𝑃𝑋,30  para os anos 11, 16 e 21. 

( 25 ) 

( 26 ) 
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      A expansão de traçado proposta consta da assunção pela concessionária do 

trecho entre o entroncamento da BR153 com a BR280 na cidade catarinense de 

Porto União, seguindo pela BR280 até a cidade de Araquari, próxima a Joinville, 

maior cidade catarinense e polo proeminente polo industrial. Pretende-se construir 

três praças de pedágio adicionais, localizadas respectivamente nos municípios de 

Canoinhas (P7 e P8) e Rio Negrinho (P9).  

 

 

 

Figura 27: Novas praças de pedágio decorrentes da opção de expansão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

    

   Além da ligação direta entre o oeste catarinense e a pujante região do Vale do 

Itajaí, o trecho expandido cria uma rota rodoviária alternativa até o Porto de Itajaí, 

possibilitando ao empresário optar por qual porto lhe trará melhores condições 

comerciais, fato que estimula a competição entre portos, reduz custos e aumenta a 

competitividade internacional das exportações brasileiras. 
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Tabela 9 - Receita das novas praças de pedágio decorrentes da opção de expansão        

x               dividida por praça de pedágio e projetada até 2046. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 10 - DRE estimado da opção de expansão considerando as três novas praças de 

x                 pedágio e projetado até 2045. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Praças de Pedágio

TCP

Tarifa Básica em 2014

Tipo de Veículo Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Total

Tarifa Eixo Equivalente 0,990 5,042 0,990 5,042 0,990 5,042 0,989 4,696

Receita de Referência 11.518 100.203 19.955 241.316 55.327 211.022 86.800 552.541 639.341

2026 12.196 63.069 34.368 148.740 96.242 130.068 142.807 341.877 484.684

2027 12.575 64.591 35.374 152.128 99.060 133.030 147.009 349.749 496.758

2028 12.902 65.766 36.403 154.762 101.939 135.334 151.244 355.862 507.105

2029 13.233 66.930 37.321 157.361 104.510 137.606 155.065 361.897 516.961

2030 13.562 68.106 38.252 159.969 107.119 139.887 158.932 367.962 526.894

2031 13.939 69.276 39.194 162.537 109.756 142.133 162.889 373.945 536.834

2032 14.278 70.443 40.013 165.064 112.049 144.342 166.339 379.849 546.188

2033 14.599 71.595 40.835 167.619 114.352 146.576 169.787 385.790 555.577

2034 14.933 72.755 41.671 170.147 116.693 148.787 173.297 391.689 564.986

2035 15.236 73.911 42.358 172.646 118.615 150.973 176.209 397.530 573.738

2036 15.576 75.058 43.047 175.116 120.544 153.132 179.167 403.306 582.473

2037 15.886 76.201 43.737 177.557 122.477 155.267 182.100 409.025 591.125

2038 16.189 77.330 44.267 180.011 123.963 157.413 184.419 414.753 599.172

2039 16.490 78.468 44.791 182.401 125.430 159.503 186.712 420.372 607.084

2040 16.757 79.590 45.310 184.799 126.883 161.600 188.950 425.989 614.940

2041 17.063 80.706 45.661 187.197 127.866 163.697 190.590 431.600 622.190

2042 17.356 81.824 45.995 189.498 128.801 165.709 192.153 437.031 629.184

2043 17.640 82.944 46.320 191.846 129.711 167.763 193.671 442.553 636.224

2044 17.899 84.048 46.479 194.173 130.155 169.797 194.533 448.018 642.550

2045 18.202 85.154 46.608 196.481 130.518 171.816 195.329 453.451 648.780

2046 18.494 86.245 46.727 198.754 130.852 173.803 196.073 458.802 654.8750 0 0 0 0 0 0

P7 - Canoinhas I (SC) P8 - Canoinhas II (SC) P9 - Rio Negrinho (SC)

Expansão da Rodovia do Frango89,0 93,0 93,0

R$ 5,23 R$ 15,81 R$ 15,81

DRE Opção de Expansão 2026 - 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045

( + ) Receita Bruta 1.584.766 2.034.809 2.509.788 2.978.799

          ( - ) Impostos Diretos (8,65%) 137.082 176.011 217.097 257.666

( = ) Receita Líquida 1.447.683 1.858.798 2.292.691 2.721.133

          ( - ) Custos e Despesas 361.921 464.699 573.173 680.283

( = ) EBITDA 1.085.762 1.394.098 1.719.519 2.040.850

          ( - ) Depreciação 405.351 520.463 641.954 761.917

( = ) EBIT 680.411 873.635 1.077.565 1.278.933

          ( - ) IR + CSLL (34%) 231.340 297.036 366.372 434.837

( = ) Lucro Líquido 449.071 576.599 711.193 844.095

          ( + ) Depreciação 405.351 520.463 641.954 761.917

( = ) Fluxo de Caixa Operacional 854.423 1.097.062 1.353.146 1.606.013

          ( - ) Fluxo de Investimentos 0 0 0 0

( = ) Fluxo de Caixa Livre 854.423 1.097.062 1.353.146 1.606.013
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O VMDA e as receitas das novas praças de pedágio constantes da opção de 

expansão, foram estipulados com base no VDMA das praças P2 e P3, que são 

vizinhas. Os indicadores financeiros principais, por sua vez, seguem as mesmas 

proporções do DRE original da concessionária de rodovias. Por conveniência 

algébrica o DRE foi construído em períodos de cinco anos. O CAPEX necessário 

para a execução da opção de expansão, foi estipulado como sendo metade do 

CAPEX dos três primeiros anos da concessão original. 

Para viabilizar a tomada de decisão oferecida pela opção de expansão de 

traçado, o valor presente estimado dos fluxos de caixa projetados originalmente foi 

calculado considerando o ano de exercício da opção, assim como, também foram 

descontados os novos fluxos estimados para a condição em que a ferrovia já está 

implantada de maneira confluente. Seguiu-se o mesmo procedimento para os 

fluxos de caixa oriundos da opção de expansão. 

 

 

Tabela 11 - Entradas da árvore de decisão da opção de expansão considerando as três  

x                 opções reais existentes no projeto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      Os valores da tabela anterior foram inseridos na árvore de decisão do projeto 

de maneira a se obter a estratégia ótima de investimento. O modelo foi resolvido 

por indução retroativa, analisando-se a decisão ótima para cada nó de decisão. Os 

resultados ótimos estão destacados em verde na árvore resumida a seguir. 

Ano Projeto Original Com Ferrovia Opção de Expansão CAPEX Adicional

VP11,30 R$ 3.283.132,17 R$ 1.416.618,90 R$ 1.820.016,43

VP16,30 R$ 3.156.802,80 R$ 1.267.810,77 R$ 1.845.879,04

VP21,30 R$ 2.637.331,97 R$ 956.226,03 R$ 1.641.610,80

R$ 709.995,00
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Figura 28: Árvore de decisão resumida da concessionária Rodovia do Frango: Opção de Expansão 

Fonte: Elaborado pelo autor

VERDADEIRO 78,9%

1.110.021 2.526.640

78,9% Exercer a Opção de Expansão?

1.416.619 2.526.640

FALSO 0,0%

0 1.416.619

Ferrovia implantada até o ano 10?

2.484.845

VERDADEIRO 16,6%

1.135.884 2.403.695

78,9% Exercer a Opção de Expansão?

1.267.811 2.403.695

FALSO 0,0%

0 1.267.811

21,1% Ferrovia implantada até o ano 15?

0 2.328.278

VERDADEIRO 3,5%

931.616 1.887.842

78,9% Exercer a Opção de Expansão?

956.226 1.887.842

FALSO 0,0%

0 956.226

21,1% Ferrovia implantada até o ano 20?

0 2.045.759

21,1% 0,9%

2.637.332 2.637.332

NÃO

NÃO

NÃO

Rodovia do Frango: Opções Reais

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo se destina a princípio a aplicação do modelo proposto ao caso da 

futura concessionária Rodovia do Frango, em seguida, os resultados obtidos são 

comparados aos trabalhos de Brandão (2002) e Tebechrani (2010), respeitando 

suas diferenças metodológicas. Por fim, os resultados obtidos são submetidos ao 

assentimento relativo a pergunta de pesquisa. 

O valor presente determinístico do projeto de investimento, sem a influência da 

ferrovia, para o cenário base, é de R$ 346.748.120,00; entretanto, ao se considerar 

as condições de incerteza mapeáveis, e, abordando-se o projeto através da 

metodologia de árvore de decisão, o valor presente estocástico do projeto se eleva 

a R$ 564.962.607,00, como se pode observar na figura 49 no apêndice D. 

      Para o projeto da futura concessionária Rodovia do Frango foram tomadas 

como ativos gêmeos as ações CCRO3 (CCR S/A) e ECOR3 (EcoRodovias S/A). 

Os índices β destas ações são 0,81 e 0,90 respectivamente, enquanto as relações  

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 são 1,82 e 10,28. Após equacionamento, obteve-se o índice β = 0,60 para o 

projeto de investimento em análise, bem como o WACC = 8,21%. Vale lembrar que 

este projeto de investimento utiliza a técnica de fluxo de caixa descontado, na qual 

há uma única taxa de desconto para todo o período do projeto. 

      Árvores binomiais são utilizadas, na Teoria de Opções Reais, para simular os 

diversos cenários da variável de incerteza, neste caso, a receita da rodovia. Para 

se obter o comportamento estocástico do VP1j os fluxos de caixa estocásticos foram 

simulados em cinco ciclos pelo método de Monte Carlo, com 100.000 iterações. 

Utilizou-se a ferramenta computacional @Risk para a obtenção da volatilidade dos 

retornos dos VP1j com relação ao VP0. 

 

𝑅𝑗 = ln
𝑉𝑃1𝑗

𝑉𝑃0
  → σ𝑅𝑗 = volatilidade dos fluxos de caixa do projeto = 36,64% 
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Figura 29: Simulação do retorno dos VP1J relativos ao VP0 esperado  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: ilustração de uma das cinco simulações realizadas 

 

 

      Os cálculos dos parâmetros da árvore binomial são apresentados a seguir e 

consideram o equacionamento já desenvolvido na metodologia. Na sequência, os 

parâmetros gerais do projeto de investimento são resumidos na tabela 12. 

 

 

𝑢 =  𝑒𝜎∗√T → 𝑢 =  𝑒36,64%∗√5 → 𝑢 = 2,27 
 

𝑑 =  
1

𝑢
 → 𝑑 =  

1

2,27
 → 𝑑 = 0,44 

 

𝑝 =  
(1+𝑅𝐹)𝑇−𝑑

𝑢−𝑑
 → 𝑝 =  

(1+10,25%)4−0,44

2,27 −0,44
 → 𝑝 = 64,99% 

𝑞 =  
𝑢− (1+𝑅𝐹)𝑇

𝑢−𝑑
 → 𝑝 =  

2,27 − (1+10,25%)4

2,27 −0,44
 → 𝑝 = 35,01% 
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Tabela 12 – Resumo dos parâmetros do projeto de investimento da Rodovia do Frango  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Há, no entanto, o risco indubitável6 de implantação do corredor ferroviário 

catarinense durante o período de vigência do contrato de concessão rodoviário; tal 

externalidade inviabilizaria o projeto de investimento, conforme apresentado na 

tabela a seguir, uma vez que geraria severa redução aos retornos esperados do 

projeto, pois o fluxo de carga que trafega por essa malha viária, migraria, em grande 

proporção, ao modal de transporte mais econômico. 

 

 

                                                           
6 Probabilidade de 99,1% conforme análise de árvore de decisão apresentada neste texto mais adiante. Note 
que o fator “u” na composição da árvore da ferrovia é bastante elevado. 

Taxa de Juros Livre de Risco (SELIC) 10,25%

Prêmio pelo Risco do Projeto [E(rm)-E(rf)] 9,96%

Custo de Capital Próprio (Ke) 16,18%

Custo de Capital de Terceiros (Kd) - TJLP (BNDES) 7,00%

Imposto de Renda + CSLL 34,00%

Indice Beta do Projeto 0,60

D/D+E 0,689

E/D+E 0,311

WACC (5 anos) 48,38%

VP0 (esperado) R$ 346.748.120

Volatilidade 34%

Desvio Padrão (Retorno) 36,64%

Período 5

Fator "u" 2,27

Fator "d" 0,44

Fator "p" 64,99%

Fator "q" ou "(1-p)" 35,01%

Projeto de Investimento da Concessionáaria Rodovia do Frango
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Tabela 13 – Comportamento do VPL da Rodovia do Frango após a implantação da                 

x                  ferrovia em três cenários. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A árvore de decisão resumida, apresentada a seguir e modelada por opções 

reais, representa, segundo a teoria de Copeland e Antikarov (2001), as decisões 

de um investidor neutro ao risco que maximiza seu retorno através da função 

𝑉𝑋,30 = 𝑀𝐴𝑋 (𝑉𝑃𝑋,30 ; 𝑉𝑃𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜). Assim, constatou-se que a opção de expansão 

sempre será exercida, como se observa na análise de sensibilidade mais a frente. 

      Utilizando abordagem semelhante a aplicada para inclusão de valores residuais 

em projetos de investimento, o valor da árvore decisória anterior, contendo a opção 

de expansão, foi aplicado ao fluxo do décimo ano do projeto e substituiu os fluxos 

originais entre os anos 11 e 30. Desta forma, obteve-se o novo VPL do projeto que 

considera o efeito da opção de expansão, no valor de R$ 370.814.704,68. 

      Conclui-se, deste modo, que para um investidor neutro ao risco, a opção de 

expansão proposta pelo presente estudo, é capaz, não apenas de mitigar os riscos 

oriundos da implantação do corredor ferroviário, mas de adicionar valor ao projeto, 

uma vez que o VPL do projeto, após a implantação da ferrovia e exercida a opção 

de expansão é superior ao VPL determinístico original. 

 

 

 

Inauguração da Ferrovia VPL da Rodovia Probabilidade Retorno Ponderado

Ano 11 -R$ 500.830.743,69 78,90%

Ano 16 -R$ 231.375.341,49 16,60%

Ano 21 -R$ 18.394,28 3,50%

Não ocorrência R$ 346.748.120,00 0,90%

-R$ 430.443.674,18
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Figura 30: Árvore de decisão ótima da concessionária Rodovia do Frango: Opção de Expansão 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.416.619 2.526.640

Ferrovia implantada até o ano 10?
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VERDADEIRO 16,6%

1.135.884 2.403.695

78,9% Exercer a Opção de Expansão?

1.267.811 2.403.695
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78,9% Exercer a Opção de Expansão?
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21,1% Ferrovia implantada até o ano 20?
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Figura 31: Sensibilidade da opção à redução de tráfego da rodovia no ano 11 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      A análise de sensibilidade anterior, contempla o cenário mais provável, em que 

a implantação da ferrovia ocorre no ano 11. O gráfico relaciona a condição de 

exercício da opção com o percentual de redução do tráfego da rodovia. Nota-se 

que enquanto o valor presente da opção de expansão não cai abaixo do CAPEX 

necessário para a construção do novo trecho, exercer a opção é a melhor escolha. 

      Concessões rodoviárias são projetos de longo prazo, neste contexto, alguns 

dos parâmetros principais do projeto de investimento podem ser alterados ao longo 

do período de concessão, assim se elaboraram análises de sensibilidade focadas 

em tais parâmetros, de forma, a validar sua influência no panorama geral do projeto. 

      A volatilidade histórica do tráfego do Paraná (34%) é premissa deste projeto. 

Testou-se a sensibilidade desta variável empiricamente com os valores 20% e 48%. 

Observou-se que a volatilidade dos fluxos de caixa acompanha a volatilidade do 

tráfego, dado que estes têm dependência direta. A redução de incerteza quanto 

aos fluxos de caixa, modifica os fatores da árvore de decisão, reduz o pay-off 

ascendente e incrementa o pay-off descendente, a maneira que alavanca a 

probabilidade de êxito do projeto. O movimento contrário, aumento da volatilidade, 

cria um ciclo de incerteza e incrementa a importância da opção de expansão. 
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Figura 32: Sensibilidade do projeto de investimento ao tráfego da rodovia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

      A taxa livre de risco afeta, por sua relevância no CAPM, a taxa de desconto dos 

fluxos de caixa futuros do projeto. A meta da taxa Selic fixada a 10,25% ao ano foi 

assumida na modelagem. Porém, sabe-se que o governo brasileiro controla a taxa 

básica de juros da econômica com ferramenta de política monetária, fato que pode 

gerar mudança significativas no comportamento desta variável no longo prazo. 

      Testou-se a sensibilidade da variável com limites discretos 7,25% e 13,25%. 

Observou-se que a volatilidade dos fluxos de caixa é menor no cenário de taxa livre 

de risco reduzida, o que condiz com a intuição econômica. Mais uma vez, a redução 

de incerteza quanto aos fluxos de caixa, modifica os fatores da árvore de decisão, 

reduz o pay-off ascendente e incrementa o pay-off descendente, alavancando a 

probabilidade de êxito do projeto. O movimento contrário, aumento da taxa livre de 

risco, cria um ciclo de incerteza e incrementa a importância da opção de expansão. 
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Figura 33: Sensibilidade do projeto de investimento a taxa livre de risco 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

      O índice β reflete oscilações sistêmicas do mercado, ou seja, representa a 

parcela não diversificável do risco de um ativo. Este projeto considerou como ativos 

gêmeos as ações de dois grupos que atuam no segmento de infraestrutura, o que, 

após ponderadas as relações  
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 resultou no índice β de 0,60 para o projeto. 

      A sensibilidade da variável foi testada para os valores 0,30 e 0,90; os resultados 

acompanham a intuição econômica, pois um ativo com índice β inferior, está menos 

susceptível às oscilações do mercado. Desta forma, a redução proposta, forçando 

o índice β igual a 0,30, fez com que se reduzisse a volatilidade dos fluxos de caixa 

e, a já conhecida, modificação dos fatores da árvore de decisão do projeto em um 

ciclo de redução de incerteza. O efeito contrário foi observado quando se elevou o 

índice β para 0,90, criando-se um ciclo de incerteza e incrementando a importância 

da opção de expansão para o projeto de investimento. 
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Figura 34: Sensibilidade do projeto de investimento ao índice β 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

      Diversos autores aplicaram a teoria de opções reais a projetos de investimento 

de concessões rodoviárias: Brandão (2002) analisou o caso da rodovia Presidente 

Dutra, utilizando opções de abandono e expansão e prazo de projeto de vinte anos. 

Tebechrani (2010) adaptou a metodologia de Brandão (2002), utilizando como caso 

de estudo, a rodovia Raposo Tavares. Brandão e Cury (2006) modelaram, para a 

BR163, o uso de garantias governamentais de tráfego mínimo, visando aumentar 

a atratividade ao investimento privado. Recentemente, Coimbra (2015) estudou o 

desconto de equilíbrio dos contratos de concessão através do caso da BR262 no 

trecho entre Belo Horizonte e a cidade, também mineira, de Campo Florido. 

      Brandão (2002) e Tebechrani (2010) propõem o uso de opções de abandono e 

de expansão em seus trabalhos, fato que permite análises comparativas entre os 

resultados obtidos por estes autores e o presente estudo no que se relaciona as 

opções de expansão, como se pode notar na tabela a subsequente. 
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Tabela 14 - Comparativo do projeto de investimento da Rodovia do Frango com os           
x                 resultados obtidos por trabalhos acadêmicos de escopo semelhante 

 

Fonte: Adaptado de Tebechrani (2010) - dados trabalhados pelo autor 

 

      Observa-se na tabela anterior que a volatilidade dos fluxos de caixa do projeto 

da Rodovia do Frango é relativamente maior, isto decorre da diferença entre as 

abordagens para a evolução da receita entre os projetos: Brandão (2002) atribui as 

receitas futuras da Via Dutra uma distribuição lognormal com drift de 6,5% e 

volatilidade de 30%; ao passo que Tebechrani (2010) assume que o tráfego da 

Rodovia Raposo Tavares se distribui normalmente, com crescimento médio de 

6,01% ao ano e desvio-padrão de 6,61%. Para a futura concessionária Rodovia do 

Frango, por sua vez, a evolução do tráfego foi modelada separadamente para 

veículos leves e pesados, sendo que no segundo caso, modela-se o tipo de carga 

transportado pela rodovia. As funções de tráfego foram combinadas à volatilidade 

histórica do índice ABCR paranaense e compõe a árvore de decisão do projeto. 

      Por fim, nota-se que o retorno gerado pelo exercício da opção de expansão, é 

aparentemente baixo para a Rodovia do Frango. Porém, este indicador não é 

diretamente comparável entre os estudos; uma vez que a futura concessionária 

objeto deste trabalho, está em condição de ameaça da implantação de uma ferrovia 

confluente. Desta maneira, a opção de expansão não serve para gerar receitas 

extraordinárias à companhia, e, sim, para mitigar os efeitos do risco compreendido 

pela potencial instalação da ferrovia no trecho adjacente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A recessão econômica que atinge o país nos últimos anos incentivou o governo 

federal a promover novos programas de incentivo à infraestrutura logística, porém 

os cenários de incerteza política e econômica, deixaram o agente público em 

situação desfavorável na busca por novos investimentos de longo prazo. Diversos 

projetos do Programa de Investimento em Logística do Ministério dos Transportes 

se encontram parados por falta de interesse da iniciativa privada. 

Ao longo dos anos, os governos e agências reguladoras buscam alternativas 

que possam motivar a iniciativa privada a investir em projetos de infraestrutura, seja 

na modalidade de concessão ou na modalidade de parceria público-privada. Este 

obstáculo já suscitou pesquisas acadêmicas como a de Brandão e Cury (2006) que 

propõe abordagem híbrida entre parceria público-privada e Project Finance, como 

forma de elevar o nível de garantias dos contratos de concessões rodoviárias. 

Nesta conjuntura, este estudo tem por objetivo examinar a Teoria de Opções 

Reais como instrumento para o aumento das garantias de contratos de concessões 

rodoviárias, através do estudo de caso de uma rodovia participante do Programa 

de Investimento em Logística do Ministério dos Transportes, a Rodovia do Frango. 

Este projeto tem sua viabilidade questionada devido a ameaça de implantação de 

um corredor ferroviário em traçado confluente, fato que desestimula potenciais 

investidores a participarem dos leilões de concessão. 

Conforme exposto anteriormente, a seguinte pergunta de pesquisa foi proposta 

de maneira a validar o objetivo apresentado no parágrafo precedente: 

 

“A teoria das opções reais é efetiva no equilíbrio econômico-financeiro 

de uma concessão rodoviária a qual o tráfego de veículos de carga foi 

severamente reduzido pela implantação de uma ferrovia confluente?” 
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Primeiramente o trabalho se dedicou a validar a ameaça de implantação do 

corredor ferroviário, criando um modelo simplificado do projeto ferroviário de forma 

a qualificar sua viabilidade de execução durante o período da concessão. Pode-se 

inferir que o risco à concessão rodoviária é indubitável. A probabilidade de presença 

da ferrovia confluente é elevadíssima e geraria severa redução dos fluxos de caixa 

futuros, fato que inviabilizaria a rentabilidade da concessão rodoviária. 

      A segunda etapa constou do desenvolvimento de um modelo detalhado para a 

malha viária da Rodovia do Frango baseado na proposição de concessão realizada 

pela ANTT. Foram utilizados dados oficiais constantes das atas das audiências 

públicas e submetidos mais tarde à análise do Tribunal de Contas de União. O 

tráfego da malha viária foi modelado de acordo com o tipo de carga circulante, de 

maneira a possibilitar a análise quantitativa da redução dos fluxos de caixa. 

      A terceira etapa apresenta três opções de expansão de traçado até a região de 

Joinville, a serem exercidas especificamente nos anos nove, catorze e dezenove 

do contrato de concessão. A definição dos períodos de exercício das opções está 

relacionada ao início de operação da ferrovia, anteriormente modelada. Isto ocorre, 

uma vez que o objetivo da opção é propiciar ao investidor da rodovia a oportunidade 

de mitigar as perdas oriundas da implantação do modal de menor custo.  

A opção de expansão oferece a um investidor a possibilidade de limitar sua 

exposição ao risco, dado que, caso seja efetivada a ameaça aos fluxos de caixa do 

projeto, este pode ser expandido e ter suas receitas parcial ou integralmente 

reestabelecidas. No caso objeto deste estudo, a opção de expansão foi capaz não 

apenas de mitigar os riscos oriundos da implantação do corredor ferroviário, mas 

de adicionar valor ao projeto, gerando um VPL superior ao original.               

      Em decorrência dos prazos extensos dos contratos de concessões rodoviárias, 

parâmetros cruciais dos projetos de investimento podem sofrer alterações severas. 

Na etapa final, a volatilidade do tráfego, a taxa livre de risco e o índice β, foram 

submetidos a análise de sensibilidade de forma a validar a aplicabilidade do projeto. 

      Pode-se retomar a pergunta de pesquisa e reconhecer que, no contexto deste 

estudo, a Teoria de Opções Reais foi efetiva no equilíbrio econômico-financeiro da 

concessionária Rodovia do Frango, na hipótese de ter seu tráfego de veículos de 

carga reduzido pela implantação de um modal de transporte mais econômico. 
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      Tendo em vista a conjuntura econômica atual, em que o governo federal se 

encontra em condição de desvantagem na captura de investidores para projetos de 

infraestrutura logística, a adoção de contratos de concessão que ofereçam Opções 

Reais como garantia de retorno do investimento, pode ser uma alternativa viável, 

mesmo para projeto mais arriscados como é o caso da Rodovia do Frango. 

      Diversos contratos de concessões vigentes possibilitam aos investidores algum 

nível de garantias, especialmente no que tange a renegociação. Tebechrani (2010) 

estudou a opção de renegociação de contratos e concluiu que ela tem pouco valor 

ao projeto, no entanto, o escopo deste estudo limita o exercício desta opção apenas 

ao décimo terceiro ano de concessão. Assim, não se pode afirmar se tal premissa 

restringe o valor da opção ao projeto de alguma forma. Na prática, observa-se que 

a renegociação de contratos de concessão tem sido bastante usual, principalmente 

nas rodovias do estado de São Paulo, como se pode notar na ilustração a seguir: 

 

 

Figura 35: Extensão de prazo dos contratos de concessão no estado de SP 

Fonte: Tebechrani (2010) – dados trabalhados pelo autor 

     

      Adicionalmente a opção da renegociação de contratos, o poder concedente 

poderia avaliar, como forma de incrementar as garantias contratuais, diferir ou até 

mesmo cancelar o pagamento de taxas de outorga ou impostos incidentes sobre a 

concessão. Esta abordagem foi estudada no artigo pioneiro de Rose (1998), em 

que uma das opções reais avaliadas considerava o diferimento de taxas de outorga.  
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      Este estudo, apesar das conclusões positivas quanto a aplicabilidade da Teoria 

de Opções Reais em projetos de infraestrutura logística, tem objetivo acadêmico. 

Portanto, apresenta certas limitações de escopo que podem afetar seu resultado 

prático caso seja implementado. Pode-se mencionar que o VDMA e as receitas das 

praças de pedágio propostas para a opção de expansão foram baseados no VDMA 

das praças P2 e P3, vizinhas as novas praças, ademais o CAPEX necessário para 

a construção destas praças, foi estipulado como metade do CAPEX dos três 

primeiros anos da concessão original, o que é uma forte premissa. Outro ponto de 

atenção é o fato das projeções de tráfego das malhas viárias serem lineares; apesar 

do estudo ter sido baseado em dados oriundos da agência reguladora, não há 

garantias de que a malha viária suportará o aumento de tráfego ao longo dos anos.  

      Ao longo do curso deste estudo, surgiram ideias que podem gerar trabalhos 

relevantes a futuros pesquisadores, uma delas consiste em comparar resultados 

de simulações feitas pelo método de Monte Carlo com a técnica de amostragem 

estratificada por hipercubo latino. Este segundo método tem a seleção dos valores 

das amostras controlado, o que reduz a variância e faz com que a distribuição 

convirja mais rapidamente a valores representativos. Outra possibilidade de 

trabalho relevante é relacionar a rodovia e a ferrovia aplicando a Teoria dos Jogos 

conforme o ensaio de Trigeorgis (1996).     
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APÊNDICE A - SIMULAÇÕES 

 

Tabela 15 - Entradas das simulações de tráfego de veículos leves 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tipo de Amostragem Monte Carlo Número de Iterações 100000

Gerador Aleatório Mersenne Twister Número de Simulações 1

Semente Inicial Escolha Aleatória Nível de Confiança 95%

Teste de Convergência a cada 100 iterações Tolerância de Convergência 3%

Parâmetros da Simulação de Monte Carlo para Produção Agrícola

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2017 11,09 123,02 234,88 79,53 166,49

2018 -229,84 125,38 530,76 -11,41 262,90

2019 -50,02 130,08 317,95 61,37 198,30

2020 -60,90 134,30 325,85 61,44 207,25

2021 -66,76 138,78 339,90 63,39 214,05

2022 -77,26 143,02 344,28 66,28 219,42

2023 -77,35 147,00 374,47 70,77 223,37

2024 -48,46 151,31 361,37 75,61 227,42

2025 -47,65 155,68 363,57 80,83 230,55

2026 -44,31 159,71 351,69 86,26 233,32

2027 -26,22 164,67 348,74 92,31 236,78

2028 -17,28 168,95 349,80 98,00 240,63

2029 -15,63 173,29 378,36 102,93 243,41
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Figura 36: Simulação de Monte Carlo do tráfego de veículos leves - PR 

Fonte: Elaborado pelo autor 

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2030 -14,44 177,59 369,83 107,48 247,74

2031 11,45 182,53 350,93 112,76 252,69

2032 -49,25 186,97 366,36 116,93 257,16

2033 4,13 191,18 386,41 120,57 261,40

2034 11,28 195,55 404,10 124,91 266,56

2035 9,41 199,52 394,49 128,57 270,37

2036 13,18 203,97 384,02 132,62 275,50

2037 19,99 208,03 393,39 136,37 279,86

2038 17,42 211,99 390,96 139,84 284,34

2039 27,61 215,94 406,25 144,47 287,68

2040 43,82 219,44 405,32 148,15 290,47

2041 35,52 223,44 399,93 152,93 293,87

2042 42,29 227,28 415,57 157,22 296,88

2043 51,15 231,00 402,04 162,84 299,23

2044 50,94 234,39 399,13 167,29 301,52

2045 79,04 238,36 397,91 172,62 303,93

2046 66,90 242,18 425,84 178,15 306,76

2047 59,32 245,61 411,58 182,84 308,38

2048 81,32 249,12 410,92 187,47 310,95
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ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2017 171,91 189,99 205,53 183,95 196,02

2018 182,17 198,03 213,74 192,00 204,09

2019 189,81 206,34 221,91 200,24 212,42

2020 196,94 214,25 231,88 207,86 220,63

2021 206,11 222,40 239,53 216,02 228,77

2022 213,85 230,77 246,82 224,35 237,20

2023 220,88 238,61 257,52 231,88 245,33

2024 229,54 246,62 264,58 239,89 253,34

2025 234,92 254,87 271,83 248,15 261,63

2026 243,10 262,37 280,52 255,24 269,49

2027 250,58 270,05 287,18 262,98 277,17

2028 260,88 277,90 296,56 270,83 284,97

2029 266,53 284,91 304,42 277,42 292,43

2030 273,86 292,02 311,38 284,53 299,49

2031 278,98 299,21 318,86 291,77 306,62
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Figura 37: Simulação de Monte Carlo do tráfego de veículos leves – SC 

Fonte: Elaborado pelo autor 

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2032 285,53 305,46 326,13 297,53 313,42

2033 291,94 311,74 333,15 303,91 319,59

2034 292,36 318,12 340,20 310,32 325,92

2035 301,16 323,36 346,52 314,81 331,88

2036 305,84 328,62 350,66 320,19 337,04

2037 310,28 333,89 355,46 325,51 342,21

2038 315,10 337,94 363,01 328,54 347,30

2039 318,34 341,94 366,94 332,72 351,25

2040 321,44 345,90 371,36 336,72 355,09

2041 319,19 348,58 378,78 337,59 359,58

2042 322,25 351,13 384,64 340,23 362,02

2043 328,45 353,61 382,19 342,78 364,47

2044 314,60 354,82 393,17 339,14 370,50

2045 308,95 355,81 399,37 339,77 371,79

2046 315,55 356,72 395,77 340,22 373,11

2047 306,55 357,50 402,63 340,46 374,44

2048 314,63 358,27 405,08 340,59 375,89
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Tabela 16 - Entradas da simulação da produção de grãos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                

  ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95% 

  
2017 

 

5,861% 6,750% 7,759% 6,392% 7,106% 

  
2018 

 

-3,517% -1,504% 0,466% -2,270% -0,740% 

  
2019 

 

2,189% 3,520% 4,826% 3,019% 4,021% 

  
2020 

 

1,339% 1,699% 2,038% 1,559% 1,839% 

  
2021 

 

1,351% 3,030% 4,722% 2,424% 3,634% 

  
2022 

 

1,447% 1,802% 2,151% 1,667% 1,938% 

  
2023 

 

1,440% 2,112% 2,737% 1,864% 2,360% 

  
2024 

 

1,338% 1,669% 2,005% 1,537% 1,801% 

  
2025 

 

1,331% 2,033% 2,815% 1,757% 2,309% 

  
2026 

 

1,257% 1,872% 2,503% 1,658% 2,086% 

                

Figura 38: Resultados da simulação da produção agrícola até 2026 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tipo de Amostragem Monte Carlo Número de Iterações 100000

Gerador Aleatório Mersenne Twister Número de Simulações 1

Semente Inicial Escolha Aleatória Nível de Confiança 95%

Teste de Convergência a cada 100 iterações Tolerância de Convergência 3%

Parâmetros da Simulação de Monte Carlo para Produção Agrícola
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Tabela 17 - Entradas das simulações de Monte Carlo para inferência do tráfego de         

x                veículos pesados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tipo de Amostragem Monte Carlo Número de Iterações 100000

Gerador Aleatório Mersenne Twister Número de Simulações 1

Semente Inicial Escolha Aleatória Nível de Confiança 95%

Teste de Convergência a cada 100 iterações Tolerância de Convergência 3%

Parâmetros da Simulação de Monte Carlo para Produção Agrícola

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2017 145,33 155,47 165,59 151,56 159,38

2018 128,21 154,10 179,81 144,26 163,97

2019 142,26 158,93 175,27 153,26 164,59

2020 149,63 161,60 173,29 157,14 166,04

2021 146,78 166,03 182,61 159,23 172,83

2022 155,70 168,92 181,13 164,52 173,36

2023 157,70 172,29 186,63 166,95 177,64

2024 163,85 175,11 186,52 170,60 179,63

2025 161,94 178,48 192,86 172,66 184,30

2026 167,50 181,68 196,58 176,02 187,30

2027 173,20 186,07 198,39 181,24 190,90

2028 174,10 189,45 205,81 183,29 195,62

2029 176,73 192,80 209,62 186,28 199,33

2030 179,26 196,19 214,56 189,33 203,02

2031 180,95 199,56 217,62 192,43 206,71

2032 181,84 202,92 221,47 195,55 210,33
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Figura 39: Simulação do tráfego de veículos pesados - PR 

Fonte: Elaborado pelo autor 

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2033 187,68 206,24 228,86 198,60 213,89

2034 188,44 209,58 228,98 201,66 217,47

2035 191,48 212,91 233,94 204,81 220,99

2036 196,53 216,22 238,44 207,92 224,54

2037 198,62 219,51 241,35 210,98 228,05

2038 199,82 222,76 244,01 214,13 231,44

2039 203,44 226,04 249,51 217,22 234,87

2040 205,70 229,27 253,70 220,27 238,30

2041 209,38 232,49 256,57 223,37 241,61

2042 212,17 235,71 264,43 226,40 245,01

2043 214,40 238,93 262,86 229,51 248,32

2044 217,05 242,12 266,12 232,58 251,67

2045 221,80 245,30 271,59 235,63 254,99

2046 221,37 248,44 274,26 238,57 258,26

2047 226,71 251,62 279,96 241,73 261,49

2048 225,91 254,72 279,71 244,74 264,70
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ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2017 141,76 153,24 165,22 148,87 157,63

2018 126,37 152,01 176,54 142,50 161,51

2019 140,98 156,56 174,74 150,82 162,29

2020 145,51 159,07 170,62 154,38 163,73

2021 146,16 163,24 183,51 156,51 169,97

2022 154,31 165,99 179,15 161,43 170,56

2023 155,34 169,16 182,87 163,80 174,53

2024 159,72 171,81 184,27 167,27 176,35

2025 157,70 174,93 189,79 169,19 180,65

2026 163,70 177,92 192,92 172,46 183,42

2027 169,47 181,97 194,57 177,22 186,68

2028 170,57 185,12 201,45 179,13 191,07

2029 171,06 188,23 204,51 181,95 194,49

2030 173,17 191,35 209,85 184,80 197,86

2031 176,98 194,42 211,51 187,61 201,19

2032 179,97 197,44 217,24 190,46 204,41
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Figura 40: Simulação do tráfego de veículos pesados - SC 

Fonte: Elaborado pelo autor 

ANO DISTRIBUIÇÃO MÍNIMO MÉDIA [µ] MÁXIMO IC: 5% IC: 95%

2033 182,19 200,50 219,96 193,30 207,76

2034 183,36 203,52 223,24 196,04 210,96

2035 186,84 206,51 227,02 198,89 214,17

2036 189,19 209,47 229,34 201,64 217,31

2037 189,04 212,39 233,97 204,45 220,41

2038 193,69 215,32 237,89 207,16 223,51

2039 197,87 218,18 241,33 209,88 226,48

2040 198,76 221,05 244,80 212,65 229,45

2041 202,60 223,92 245,76 215,35 232,46

2042 204,95 226,67 248,01 218,01 235,33

2043 207,32 229,48 255,05 220,68 238,31

2044 207,51 232,26 253,47 223,34 241,21

2045 210,51 235,02 260,56 225,98 244,09

2046 214,69 237,74 263,52 228,57 246,86

2047 216,55 240,47 266,67 231,26 249,67

2048 215,87 243,15 268,20 233,86 252,47
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APÊNDICE B – DRE PÓS IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA 

Tabela 18 - DRE esperado do projeto da Rodovia do Frango após a implantação da ferrovia em 2026 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

IPCA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

IPCA Acumulado 1,045 1,092 1,141 1,193 1,246 1,296 1,348 1,402 1,458 1,516 1,569 1,624 1,681 1,740 1,801 1,855 1,910 1,968 2,027 2,088 2,140 2,193 2,248 2,304 2,362 2,409 2,457 2,506 2,557 2,608

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto - (R$ x 1000)

 (+) Receita Tarifária Bruta 25.018.823 - 475.927 497.457 537.026 574.437 613.094 651.141 692.349 736.255 780.304 600.340 637.263 675.355 710.979 750.357 788.041 828.723 866.340 908.012 950.397 992.546 1.030.405 1.071.378 1.113.688 1.160.237 1.195.323 1.234.306 1.274.338 1.317.704 1.355.099

         (-) Tributos sobre o valor de venda -2.164.128 - -41.168 -43.030 -46.453 -49.689 -53.033 -56.324 -59.888 -63.686 -67.496 -51.929 -55.123 -58.418 -61.500 -64.906 -68.166 -71.685 -74.938 -78.543 -82.209 -85.855 -89.130 -92.674 -96.334 -100.361 -103.395 -106.767 -110.230 -113.981 -117.216 

5,00% ISS -1.250.941 - -23.796 -24.873 -26.851 -28.722 -30.655 -32.557 -34.617 -36.813 -39.015 -30.017 -31.863 -33.768 -35.549 -37.518 -39.402 -41.436 -43.317 -45.401 -47.520 -49.627 -51.520 -53.569 -55.684 -58.012 -59.766 -61.715 -63.717 -65.885 -67.755 

0,65% PIS -162.622 - -3.094 -3.233 -3.491 -3.734 -3.985 -4.232 -4.500 -4.786 -5.072 -3.902 -4.142 -4.390 -4.621 -4.877 -5.122 -5.387 -5.631 -5.902 -6.178 -6.452 -6.698 -6.964 -7.239 -7.542 -7.770 -8.023 -8.283 -8.565 -8.808 

3,00% COFINS -750.565 - -14.278 -14.924 -16.111 -17.233 -18.393 -19.534 -20.770 -22.088 -23.409 -18.010 -19.118 -20.261 -21.329 -22.511 -23.641 -24.862 -25.990 -27.240 -28.512 -29.776 -30.912 -32.141 -33.411 -34.807 -35.860 -37.029 -38.230 -39.531 -40.653 

 (=) Receita Líquida 22.854.694 434.760 454.427 490.573 524.748 560.061 594.817 632.461 672.569 712.808 548.411 582.139 616.937 649.479 685.451 719.876 757.038 791.402 829.469 868.188 906.691 941.275 978.703 1.017.354 1.059.877 1.091.928 1.127.539 1.164.108 1.203.723 1.237.883

         (-) Custos e Despesas Operacionais -5.240.296 -45.226 -84.175 -101.831 -108.530 -113.950 -108.344 -112.072 -117.153 -121.453 -127.224 -132.567 -138.646 -144.405 -151.586 -157.818 -166.497 -172.617 -181.291 -188.848 -198.618 -207.700 -217.691 -226.629 -238.057 -248.033 -261.494 -275.699 -285.516 -297.804 -312.812

Administração -1.032.813 -23.453 -25.293 -26.330 -27.519 -28.758 -20.260 -21.137 -22.089 -23.083 -24.121 -25.207 -26.341 -27.526 -28.765 -30.059 -31.412 -32.826 -34.303 -35.846 -37.460 -39.145 -40.907 -42.748 -44.671 -46.681 -48.782 -50.977 -53.271 -55.669 -58.174

Controle das Operações -288.130 -1.988 -4.924 -5.187 -5.443 -5.688 -5.944 -6.212 -6.491 -6.783 -7.088 -7.407 -7.741 -8.089 -8.453 -8.833 -9.231 -9.646 -10.080 -10.534 -11.008 -11.503 -12.021 -12.562 -13.127 -13.718 -14.335 -14.981 -15.655 -16.359 -17.095

Serviços Médicos -489.588 -3.961 -8.357 -8.804 -9.238 -9.654 -10.088 -10.542 -11.016 -11.512 -12.030 -12.572 -13.137 -13.728 -14.346 -14.992 -15.666 -16.371 -17.108 -17.878 -18.682 -19.523 -20.402 -21.320 -22.279 -23.282 -24.329 -25.424 -26.568 -27.764 -29.013

Serviços de Guincho -275.403 -2.228 -4.701 -4.952 -5.197 -5.430 -5.675 -5.930 -6.197 -6.476 -6.767 -7.072 -7.390 -7.723 -8.070 -8.433 -8.813 -9.209 -9.624 -10.057 -10.509 -10.982 -11.476 -11.993 -12.532 -13.096 -13.686 -14.302 -14.495 -15.618 -16.321

Inspeção de Tráfego -192.346 -3.366 -4.277 -4.952 -4.792 -5.430 -3.682 -4.115 -4.020 -4.494 -4.390 -4.907 -4.794 -5.359 -5.236 -5.852 -5.717 -6.391 -6.244 -6.979 -6.818 -7.621 -7.446 -8.322 -8.131 -9.088 -8.879 -9.924 -9.696 -10.838 -10.588

Pesagem de Caminhões -304.390 - -1.106 -5.564 -5.839 -6.101 -6.577 -6.663 -6.963 -7.276 -7.603 -8.196 -8.303 -8.677 -9.067 -9.475 -10.214 -10.347 -10.813 -11.299 -11.808 -12.728 -12.894 -13.475 -14.081 -14.715 -15.862 -16.069 -16.792 -17.547 -18.337

Atendimento a incidentes -115.988 -1.092 -1.944 -2.048 -2.149 -2.246 -2.583 -2.452 -2.563 -2.678 -2.799 -3.218 -3.056 -3.194 -3.337 -3.488 -4.011 -3.809 -3.980 -4.159 -4.346 -4.998 -4.746 -4.960 -5.183 -5.416 -6.229 -5.915 -6.181 -6.459 -6.750

Arrecadação de Pedágios -1.296.225 - -15.416 -23.718 -25.523 -25.924 -27.736 -28.021 -29.640 -29.710 -31.613 -31.837 -34.286 -34.948 -37.621 -38.344 -41.308 -42.149 -45.386 -46.307 -50.207 -51.269 -55.547 -56.726 -61.074 -62.418 -67.171 -69.086 -74.362 -76.546 -82.334

Conservação da Rodovia -1.023.916 -8.893 -16.760 -16.698 -19.006 -20.781 -21.121 -22.111 -23.065 -24.102 -25.232 -26.320 -27.505 -28.794 -30.036 -31.388 -32.858 -34.276 -35.818 -37.497 -39.115 -40.875 -42.790 -44.636 -46.645 -48.831 -50.937 -53.230 -55.724 -58.128 -60.744

Conservação de Equipamentos e Sistemas -213.533 -118 -1.263 -3.436 -3.675 -3.782 -4.516 -4.719 -4.932 -5.154 -5.385 -5.628 -5.881 -6.146 -6.422 -6.711 -7.013 -7.329 -7.659 -8.003 -8.363 -8.740 -9.133 -9.544 -9.974 -10.422 -10.891 -11.382 -11.894 -12.429 -12.988

Monitoração da Rodovia -7.964 -128 -135 -142 -149 -156 -163 -170 -178 -186 -194 -203 -212 -222 -231 -242 -253 -264 -276 -288 -301 -315 -329 -344 -360 -376 -393 -410 -429 -448 -468

         (-) Outras despesas -586.831 -22.131 -9.717 -10.237 -10.742 -11.225 -11.731 -12.258 -12.810 -13.387 -13.989 -14.618 -15.276 -15.964 -16.682 -17.433 -18.217 -19.037 -19.894 -20.789 -21.724 -22.702 -23.724 -24.791 -25.907 -27.073 -28.291 -29.564 -30.894 -32.285 -33.737

Verba de fiscalização -438.958 -7.045 -7.432 -7.830 -8.216 -8.586 -8.972 -9.376 -9.798 -10.239 -10.700 -11.181 -11.684 -12.210 -12.759 -13.334 -13.934 -14.561 -15.216 -15.901 -16.616 -17.364 -18.145 -18.962 -19.815 -20.707 -21.638 -22.612 -23.630 -24.693 -25.804

Verba de segurança no trânsito -61.793 -992 -1.046 -1.102 -1.157 -1.209 -1.263 -1.320 -1.379 -1.441 -1.506 -1.574 -1.645 -1.719 -1.796 -1.877 -1.961 -2.050 -2.142 -2.238 -2.339 -2.444 -2.554 -2.669 -2.789 -2.915 -3.046 -3.183 -3.326 -3.476 -3.632

Recursos para desenvolvimento tecnológico -73.160 -1.174 -1.239 -1.305 -1.369 -1.431 -1.495 -1.563 -1.633 -1.706 -1.783 1.864 -1.947 -2.035 -2.127 -2.222 -2.322 -2.427 -2.536 -2.650 -2.769 -2.894 -3.024 -3.160 -3.302 -3.451 -3.606 -3.769 -3.938 -4.116 -4.301

Emolumentos para a BM&F, Bovespa -589 -589 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ressarcimento dos EVTE's e estudos ambientais -12.331 -12.331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         (-) Seguros e garantias -455.872 -5.988 -8.156 -10.299 -13.527 -14.043 -9.453 -9.943 -10.059 -10.906 -11.463 -12.284 -12.732 -12.472 -13.137 -14.036 -15.369 -16.185 -15.879 -15.942 -16.294 -18.077 -19.236 -19.996 -19.964 -19.656 -20.483 -21.177 -21.462 -22.324 -25.331

Risco de engenharia -36.418 -1.300 -2.468 -3.332 -4.846 -3.916 -264 -370 -154 -545 -616 -868 -765 -127 -342 -684 -1.282 -1.342 -512 -147 -80 -1.145 -1.500 -1.485 -873 -185 -550 -765 -660 -1.153 -4.144

Risco operacional -296.779 -1.839 -2.652 -3.745 -5.297 -6.588 -6.828 -7.104 -7.322 -7.659 -8.022 -8.462 -8.877 -9.113 -9.414 -9.816 -10.389 -10.974 -11.320 -11.562 -11.786 -12.300 -12.890 -13.442 -13.788 -13.922 -14.128 -14.339 -14.448 -14.521 -14.230

Responsabilidade civil -29.581 -475 -501 -528 -554 -579 -605 -632 -660 -690 -721 -753 -787 -823 -860 -899 -939 -981 -1.025 -1.072 -1.120 -1.170 -1.223 -1.278 -1.335 -1.395 -1.458 -1.524 -1.592 -1.664 -1.739

Garantia de execução -88.025 -2.374 -2.504 -2.638 -2.768 -2.893 -1.680 -1.755 -1.834 -1.917 -2.003 -2.093 -2.187 -2.286 -2.388 -2.496 -2.608 -2.726 -2.848 -2.976 -3.110 -3.250 -3.397 -3.549 -3.709 -3.876 -4.050 -4.233 -4.423 -4.622 -4.830

Risco perda de receita -5.069 - -30 -56 -62 -68 -77 -82 -88 -95 -101 -108 -115 -124 -132 -141 -151 -162 -173 -185 -198 -212 -226 -242 -259 -278 -296 -317 -339 -364 -388

 (=) Ebitda 10.260.494 -76.646 323.321 314.785 332.208 351.257 392.189 413.835 436.180 460.092 481.325 298.166 311.467 326.390 333.863 344.596 348.770 359.983 364.282 372.278 374.199 375.012 369.608 368.544 363.110 363.688 344.460 325.382 317.255 302.758 268.135

         (-) Depreciação e Amortização -7.283.604 -6.464 -18.781 -32.128 -57.963 -81.580 -90.359 -94.819 -98.091 -104.227 -111.292 -120.802 -130.137 -134.319 -140.813 -151.256 -169.243 -189.621 -200.931 -207.767 -213.978 -239.579 -275.531 -316.209 -346.874 -360.858 -390.270 -436.432 -489.663 -615.148 -1.458.470

 EBIT 2.976.890 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 177.364 181.330 192.071 193.050 193.340 179.527 170.362 163.351 164.511 160.221 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

 Lucro tributável 2.976.890 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 177.364 181.330 192.071 193.050 193.340 179.527 170.362 163.351 164.511 160.221 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

         Tributos -1.040.399 - -103.543 -96.104 -93.243 -91.690 -102.622 -108.465 -114.950 -120.994 -125.811 -60.304 -61.652 -65.304 -65.637 -65.735 -61.039 -57.923 -55.539 -55.934 -54.475 -46.047 -31.986 -17.794 -5.520 -962 15.575 37.757 58.619 106.213 404.714

25,00% IR -765.000 - -76.135 -70.664 -68.561 -67.419 -75.458 -79.754 -84.522 -88.966 -92.508 -44.341 -45.332 -48.018 -48.263 -48.335 -44.882 -42.590 -40.838 -41.128 -40.055 -33.858 -23.519 -13.084 -4.059 -708 11.452 27.762 43.102 78.098 297.584

9,00% CSLL -275.400 - -27.409 -25.439 -24.682 -24.271 -27.165 -28.711 -30.428 -32.028 -33.303 -15.963 -16.320 -17.286 -17.375 -17.401 -16.157 -15.333 -14.702 -14.806 -14.420 -12.189 -8.467 -4.710 -1.461 -255 4.123 9.994 15.517 28.115 107.130

 Lucro líquido 1.939.790 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 117.060 119.678 126.767 127.413 127.604 118.488 112.439 107.812 108.577 105.746 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

Fluxo de caixa livre

 Lucro líquido 1.939.790 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 117.060 119.678 126.767 127.413 127.604 118.488 112.439 107.812 108.577 105.746 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

         (+) Depreciação e Amortização 7.283.604 6.464 18.781 32.128 57.963 81.580 90.359 94.819 98.091 104.227 111.292 120.802 130.137 134.319 140.813 151.256 169.243 189.621 200.931 207.767 213.978 239.579 275.531 316.209 346.874 360.858 390.270 436.432 489.663 615.148 1.458.470

         (-) Variação da NCG 4.075 -9.647 -7.558 -972 -1.723 -2.903 -1.374 -1.349 -1.585 -1.555 -1.557 -1.856 -2.036 -1.963 -2.314 -2.536 -2.969 -2.692 -2.956 -3.078 -3.731 -3.839 -4.509 -4.495 -4.766 -4.602 -5.080 -5.640 -7.448 92.658

 (=) Fluxo de caixa operacional 9.223.394 -69.270 210.130 211.124 237.993 257.844 286.664 303.995 319.881 337.513 353.959 236.305 247.959 259.050 266.263 276.546 285.195 299.091 306.051 313.388 316.646 325.234 333.782 346.241 353.095 357.960 355.433 358.059 370.234 401.522 765.507

 (-) Fluxo de investimentos -7.283.606 -260.056 -493.634 -666.300 -969.259 -783.193 -52.718 -73.953 -30.794 -109.036 -123.299 -173.594 -152.964 -25.358 -68.357 -136.706 -256.422 -268.407 -102.370 -29.333 -16.064 -228.931 -299.952 -297.085 -174.538 -36.940 -109.944 -152.909 -131.992 -230.680 -828.818

 (=) Fluxo de caixa livre (Esperado) 1.939.789 -329.326 -283.504 -455.176 -731.266 -525.349 233.946 230.042 289.087 228.477 230.660 62.711 94.995 233.692 197.906 139.840 28.773 30.684 203.681 284.055 300.582 96.303 33.830 49.156 178.557 321.020 245.489 205.150 238.242 170.842 -63.311
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Tabela 19 - DRE esperado do projeto da Rodovia do Frango após a implantação da ferrovia em 2031 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

IPCA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

IPCA Acumulado 1,045 1,092 1,141 1,193 1,246 1,296 1,348 1,402 1,458 1,516 1,569 1,624 1,681 1,740 1,801 1,855 1,910 1,968 2,027 2,088 2,140 2,193 2,248 2,304 2,362 2,409 2,457 2,506 2,557 2,608

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto - (R$ x 1000)

 (+) Receita Tarifária Bruta 26.268.406 - 475.927 497.457 537.026 574.437 613.094 651.141 692.349 736.255 780.304 823.828 874.040 925.483 973.638 1.026.889 788.041 828.723 866.340 908.012 950.397 992.546 1.030.405 1.071.378 1.113.688 1.160.237 1.195.323 1.234.306 1.274.338 1.317.704 1.355.099

         (-) Tributos sobre o valor de venda -2.272.217 - -41.168 -43.030 -46.453 -49.689 -53.033 -56.324 -59.888 -63.686 -67.496 -71.261 -75.604 -80.054 -84.220 -88.826 -68.166 -71.685 -74.938 -78.543 -82.209 -85.855 -89.130 -92.674 -96.334 -100.361 -103.395 -106.767 -110.230 -113.981 -117.216 

5,00% ISS -1.313.420 - -23.796 -24.873 -26.851 -28.722 -30.655 -32.557 -34.617 -36.813 -39.015 -41.191 -43.702 -46.274 -48.682 -51.344 -39.402 -41.436 -43.317 -45.401 -47.520 -49.627 -51.520 -53.569 -55.684 -58.012 -59.766 -61.715 -63.717 -65.885 -67.755 

0,65% PIS -170.745 - -3.094 -3.233 -3.491 -3.734 -3.985 -4.232 -4.500 -4.786 -5.072 -5.355 -5.681 -6.016 -6.329 -6.675 -5.122 -5.387 -5.631 -5.902 -6.178 -6.452 -6.698 -6.964 -7.239 -7.542 -7.770 -8.023 -8.283 -8.565 -8.808 

3,00% COFINS -788.052 - -14.278 -14.924 -16.111 -17.233 -18.393 -19.534 -20.770 -22.088 -23.409 -24.715 -26.221 -27.764 -29.209 -30.807 -23.641 -24.862 -25.990 -27.240 -28.512 -29.776 -30.912 -32.141 -33.411 -34.807 -35.860 -37.029 -38.230 -39.531 -40.653 

 (=) Receita Líquida 23.996.188 434.760 454.427 490.573 524.748 560.061 594.817 632.461 672.569 712.808 752.567 798.435 845.429 889.418 938.063 719.876 757.038 791.402 829.469 868.188 906.691 941.275 978.703 1.017.354 1.059.877 1.091.928 1.127.539 1.164.108 1.203.723 1.237.883

         (-) Custos e Despesas Operacionais -5.240.296 -45.226 -84.175 -101.831 -108.530 -113.950 -108.344 -112.072 -117.153 -121.453 -127.224 -132.567 -138.646 -144.405 -151.586 -157.818 -166.497 -172.617 -181.291 -188.848 -198.618 -207.700 -217.691 -226.629 -238.057 -248.033 -261.494 -275.699 -285.516 -297.804 -312.812

Administração -1.032.813 -23.453 -25.293 -26.330 -27.519 -28.758 -20.260 -21.137 -22.089 -23.083 -24.121 -25.207 -26.341 -27.526 -28.765 -30.059 -31.412 -32.826 -34.303 -35.846 -37.460 -39.145 -40.907 -42.748 -44.671 -46.681 -48.782 -50.977 -53.271 -55.669 -58.174

Controle das Operações -288.130 -1.988 -4.924 -5.187 -5.443 -5.688 -5.944 -6.212 -6.491 -6.783 -7.088 -7.407 -7.741 -8.089 -8.453 -8.833 -9.231 -9.646 -10.080 -10.534 -11.008 -11.503 -12.021 -12.562 -13.127 -13.718 -14.335 -14.981 -15.655 -16.359 -17.095

Serviços Médicos -489.588 -3.961 -8.357 -8.804 -9.238 -9.654 -10.088 -10.542 -11.016 -11.512 -12.030 -12.572 -13.137 -13.728 -14.346 -14.992 -15.666 -16.371 -17.108 -17.878 -18.682 -19.523 -20.402 -21.320 -22.279 -23.282 -24.329 -25.424 -26.568 -27.764 -29.013

Serviços de Guincho -275.403 -2.228 -4.701 -4.952 -5.197 -5.430 -5.675 -5.930 -6.197 -6.476 -6.767 -7.072 -7.390 -7.723 -8.070 -8.433 -8.813 -9.209 -9.624 -10.057 -10.509 -10.982 -11.476 -11.993 -12.532 -13.096 -13.686 -14.302 -14.495 -15.618 -16.321

Inspeção de Tráfego -192.346 -3.366 -4.277 -4.952 -4.792 -5.430 -3.682 -4.115 -4.020 -4.494 -4.390 -4.907 -4.794 -5.359 -5.236 -5.852 -5.717 -6.391 -6.244 -6.979 -6.818 -7.621 -7.446 -8.322 -8.131 -9.088 -8.879 -9.924 -9.696 -10.838 -10.588

Pesagem de Caminhões -304.390 - -1.106 -5.564 -5.839 -6.101 -6.577 -6.663 -6.963 -7.276 -7.603 -8.196 -8.303 -8.677 -9.067 -9.475 -10.214 -10.347 -10.813 -11.299 -11.808 -12.728 -12.894 -13.475 -14.081 -14.715 -15.862 -16.069 -16.792 -17.547 -18.337

Atendimento a incidentes -115.988 -1.092 -1.944 -2.048 -2.149 -2.246 -2.583 -2.452 -2.563 -2.678 -2.799 -3.218 -3.056 -3.194 -3.337 -3.488 -4.011 -3.809 -3.980 -4.159 -4.346 -4.998 -4.746 -4.960 -5.183 -5.416 -6.229 -5.915 -6.181 -6.459 -6.750

Arrecadação de Pedágios -1.296.225 - -15.416 -23.718 -25.523 -25.924 -27.736 -28.021 -29.640 -29.710 -31.613 -31.837 -34.286 -34.948 -37.621 -38.344 -41.308 -42.149 -45.386 -46.307 -50.207 -51.269 -55.547 -56.726 -61.074 -62.418 -67.171 -69.086 -74.362 -76.546 -82.334

Conservação da Rodovia -1.023.916 -8.893 -16.760 -16.698 -19.006 -20.781 -21.121 -22.111 -23.065 -24.102 -25.232 -26.320 -27.505 -28.794 -30.036 -31.388 -32.858 -34.276 -35.818 -37.497 -39.115 -40.875 -42.790 -44.636 -46.645 -48.831 -50.937 -53.230 -55.724 -58.128 -60.744

Conservação de Equipamentos e Sistemas -213.533 -118 -1.263 -3.436 -3.675 -3.782 -4.516 -4.719 -4.932 -5.154 -5.385 -5.628 -5.881 -6.146 -6.422 -6.711 -7.013 -7.329 -7.659 -8.003 -8.363 -8.740 -9.133 -9.544 -9.974 -10.422 -10.891 -11.382 -11.894 -12.429 -12.988

Monitoração da Rodovia -7.964 -128 -135 -142 -149 -156 -163 -170 -178 -186 -194 -203 -212 -222 -231 -242 -253 -264 -276 -288 -301 -315 -329 -344 -360 -376 -393 -410 -429 -448 -468

         (-) Outras despesas -586.831 -22.131 -9.717 -10.237 -10.742 -11.225 -11.731 -12.258 -12.810 -13.387 -13.989 -14.618 -15.276 -15.964 -16.682 -17.433 -18.217 -19.037 -19.894 -20.789 -21.724 -22.702 -23.724 -24.791 -25.907 -27.073 -28.291 -29.564 -30.894 -32.285 -33.737

Verba de fiscalização -438.958 -7.045 -7.432 -7.830 -8.216 -8.586 -8.972 -9.376 -9.798 -10.239 -10.700 -11.181 -11.684 -12.210 -12.759 -13.334 -13.934 -14.561 -15.216 -15.901 -16.616 -17.364 -18.145 -18.962 -19.815 -20.707 -21.638 -22.612 -23.630 -24.693 -25.804

Verba de segurança no trânsito -61.793 -992 -1.046 -1.102 -1.157 -1.209 -1.263 -1.320 -1.379 -1.441 -1.506 -1.574 -1.645 -1.719 -1.796 -1.877 -1.961 -2.050 -2.142 -2.238 -2.339 -2.444 -2.554 -2.669 -2.789 -2.915 -3.046 -3.183 -3.326 -3.476 -3.632

Recursos para desenvolvimento tecnológico -73.160 -1.174 -1.239 -1.305 -1.369 -1.431 -1.495 -1.563 -1.633 -1.706 -1.783 1.864 -1.947 -2.035 -2.127 -2.222 -2.322 -2.427 -2.536 -2.650 -2.769 -2.894 -3.024 -3.160 -3.302 -3.451 -3.606 -3.769 -3.938 -4.116 -4.301

Emolumentos para a BM&F, Bovespa -589 -589 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ressarcimento dos EVTE's e estudos ambientais -12.331 -12.331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         (-) Seguros e garantias -455.872 -5.988 -8.156 -10.299 -13.527 -14.043 -9.453 -9.943 -10.059 -10.906 -11.463 -12.284 -12.732 -12.472 -13.137 -14.036 -15.369 -16.185 -15.879 -15.942 -16.294 -18.077 -19.236 -19.996 -19.964 -19.656 -20.483 -21.177 -21.462 -22.324 -25.331

Risco de engenharia -36.418 -1.300 -2.468 -3.332 -4.846 -3.916 -264 -370 -154 -545 -616 -868 -765 -127 -342 -684 -1.282 -1.342 -512 -147 -80 -1.145 -1.500 -1.485 -873 -185 -550 -765 -660 -1.153 -4.144

Risco operacional -296.779 -1.839 -2.652 -3.745 -5.297 -6.588 -6.828 -7.104 -7.322 -7.659 -8.022 -8.462 -8.877 -9.113 -9.414 -9.816 -10.389 -10.974 -11.320 -11.562 -11.786 -12.300 -12.890 -13.442 -13.788 -13.922 -14.128 -14.339 -14.448 -14.521 -14.230

Responsabilidade civil -29.581 -475 -501 -528 -554 -579 -605 -632 -660 -690 -721 -753 -787 -823 -860 -899 -939 -981 -1.025 -1.072 -1.120 -1.170 -1.223 -1.278 -1.335 -1.395 -1.458 -1.524 -1.592 -1.664 -1.739

Garantia de execução -88.025 -2.374 -2.504 -2.638 -2.768 -2.893 -1.680 -1.755 -1.834 -1.917 -2.003 -2.093 -2.187 -2.286 -2.388 -2.496 -2.608 -2.726 -2.848 -2.976 -3.110 -3.250 -3.397 -3.549 -3.709 -3.876 -4.050 -4.233 -4.423 -4.622 -4.830

Risco perda de receita -5.069 - -30 -56 -62 -68 -77 -82 -88 -95 -101 -108 -115 -124 -132 -141 -151 -162 -173 -185 -198 -212 -226 -242 -259 -278 -296 -317 -339 -364 -388

 (=) Ebitda 11.401.988 -76.646 323.321 314.785 332.208 351.257 392.189 413.835 436.180 460.092 481.325 502.322 527.763 554.882 573.802 597.207 348.770 359.983 364.282 372.278 374.199 375.012 369.608 368.544 363.110 363.688 344.460 325.382 317.255 302.758 268.135

         (-) Depreciação e Amortização -7.283.604 -6.464 -18.781 -32.128 -57.963 -81.580 -90.359 -94.819 -98.091 -104.227 -111.292 -120.802 -130.137 -134.319 -140.813 -151.256 -169.243 -189.621 -200.931 -207.767 -213.978 -239.579 -275.531 -316.209 -346.874 -360.858 -390.270 -436.432 -489.663 -615.148 -1.458.470

 EBIT 4.118.384 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.626 420.563 432.989 445.951 179.527 170.362 163.351 164.511 160.221 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

 Lucro tributável 4.118.384 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.626 420.563 432.989 445.951 179.527 170.362 163.351 164.511 160.221 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

         Tributos -1.428.507 - -103.543 -96.104 -93.243 -91.690 -102.622 -108.465 -114.950 -120.994 -125.811 -129.717 -135.193 -142.992 -147.216 -151.623 -61.039 -57.923 -55.539 -55.934 -54.475 -46.047 -31.986 -17.794 -5.520 -962 15.575 37.757 58.619 106.213 404.714

25,00% IR -1.050.373 - -76.135 -70.664 -68.561 -67.419 -75.458 -79.754 -84.522 -88.966 -92.508 -95.380 -99.406 -105.141 -108.247 -111.488 -44.882 -42.590 -40.838 -41.128 -40.055 -33.858 -23.519 -13.084 -4.059 -708 11.452 27.762 43.102 78.098 297.584

9,00% CSLL -378.134 - -27.409 -25.439 -24.682 -24.271 -27.165 -28.711 -30.428 -32.028 -33.303 -34.337 -35.786 -37.851 -38.969 -40.136 -16.157 -15.333 -14.702 -14.806 -14.420 -12.189 -8.467 -4.710 -1.461 -255 4.123 9.994 15.517 28.115 107.130

 Lucro líquido 2.693.176 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.572 285.773 294.328 118.488 112.439 107.812 108.577 105.746 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

Fluxo de caixa livre

 Lucro líquido 2.693.176 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.572 285.773 294.328 118.488 112.439 107.812 108.577 105.746 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

         (+) Depreciação e Amortização 7.283.604 6.464 18.781 32.128 57.963 81.580 90.359 94.819 98.091 104.227 111.292 120.802 130.137 134.319 140.813 151.256 169.243 189.621 200.931 207.767 213.978 239.579 275.531 316.209 346.874 360.858 390.270 436.432 489.663 615.148 1.458.470

         (-) Variação da NCG 4.075 -9.647 -7.558 -972 -1.723 -2.903 -1.374 -1.349 -1.585 -1.555 -1.557 -1.856 -2.036 -1.963 -2.314 -2.536 -2.969 -2.692 -2.956 -3.078 -3.731 -3.839 -4.509 -4.495 -4.766 -4.602 -5.080 -5.640 -7.448 92.658

 (=) Fluxo de caixa operacional 9.976.780 -69.270 210.130 211.124 237.993 257.844 286.664 303.995 319.881 337.513 353.959 371.048 390.714 409.855 424.623 443.270 285.195 299.091 306.051 313.388 316.646 325.234 333.782 346.241 353.095 357.960 355.433 358.059 370.234 401.522 765.507

 (-) Fluxo de investimentos -7.283.606 -260.056 -493.634 -666.300 -969.259 -783.193 -52.718 -73.953 -30.794 -109.036 -123.299 -173.594 -152.964 -25.358 -68.357 -136.706 -256.422 -268.407 -102.370 -29.333 -16.064 -228.931 -299.952 -297.085 -174.538 -36.940 -109.944 -152.909 -131.992 -230.680 -828.818

 (=) Fluxo de caixa livre (Esperado) 2.693.175 -329.326 -283.504 -455.176 -731.266 -525.349 233.946 230.042 289.087 228.477 230.660 197.454 237.750 384.497 356.266 306.564 28.773 30.684 203.681 284.055 300.582 96.303 33.830 49.156 178.557 321.020 245.489 205.150 238.242 170.842 -63.311
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Tabela 20 - DRE esperado do projeto da Rodovia do Frango após a implantação da ferrovia em 2036 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

IPCA 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

IPCA Acumulado 1,045 1,092 1,141 1,193 1,246 1,296 1,348 1,402 1,458 1,516 1,569 1,624 1,681 1,740 1,801 1,855 1,910 1,968 2,027 2,088 2,140 2,193 2,248 2,304 2,362 2,409 2,457 2,506 2,557 2,608

Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Projeto - (R$ x 1000)

 (+) Receita Tarifária Bruta 27.858.451 - 475.927 497.457 537.026 574.437 613.094 651.141 692.349 736.255 780.304 823.828 874.040 925.483 973.638 1.026.889 1.077.643 1.132.728 1.183.618 1.239.971 1.297.598 992.546 1.030.405 1.071.378 1.113.688 1.160.237 1.195.323 1.234.306 1.274.338 1.317.704 1.355.099

         (-) Tributos sobre o valor de venda -2.409.756 - -41.168 -43.030 -46.453 -49.689 -53.033 -56.324 -59.888 -63.686 -67.496 -71.261 -75.604 -80.054 -84.220 -88.826 -93.216 -97.981 -102.383 -107.257 -112.242 -85.855 -89.130 -92.674 -96.334 -100.361 -103.395 -106.767 -110.230 -113.981 -117.216 

5,00% ISS -1.392.923 - -23.796 -24.873 -26.851 -28.722 -30.655 -32.557 -34.617 -36.813 -39.015 -41.191 -43.702 -46.274 -48.682 -51.344 -53.882 -56.636 -59.181 -61.999 -64.880 -49.627 -51.520 -53.569 -55.684 -58.012 -59.766 -61.715 -63.717 -65.885 -67.755 

0,65% PIS -181.080 - -3.094 -3.233 -3.491 -3.734 -3.985 -4.232 -4.500 -4.786 -5.072 -5.355 -5.681 -6.016 -6.329 -6.675 -7.005 -7.363 -7.694 -8.060 -8.434 -6.452 -6.698 -6.964 -7.239 -7.542 -7.770 -8.023 -8.283 -8.565 -8.808 

3,00% COFINS -835.754 - -14.278 -14.924 -16.111 -17.233 -18.393 -19.534 -20.770 -22.088 -23.409 -24.715 -26.221 -27.764 -29.209 -30.807 -32.329 -33.982 -35.509 -37.199 -38.928 -29.776 -30.912 -32.141 -33.411 -34.807 -35.860 -37.029 -38.230 -39.531 -40.653 

 (=) Receita Líquida 25.448.695 434.760 454.427 490.573 524.748 560.061 594.817 632.461 672.569 712.808 752.567 798.435 845.429 889.418 938.063 984.427 1.034.747 1.081.235 1.132.713 1.185.356 906.691 941.275 978.703 1.017.354 1.059.877 1.091.928 1.127.539 1.164.108 1.203.723 1.237.883

         (-) Custos e Despesas Operacionais -5.240.296 -45.226 -84.175 -101.831 -108.530 -113.950 -108.344 -112.072 -117.153 -121.453 -127.224 -132.567 -138.646 -144.405 -151.586 -157.818 -166.497 -172.617 -181.291 -188.848 -198.618 -207.700 -217.691 -226.629 -238.057 -248.033 -261.494 -275.699 -285.516 -297.804 -312.812

Administração -1.032.813 -23.453 -25.293 -26.330 -27.519 -28.758 -20.260 -21.137 -22.089 -23.083 -24.121 -25.207 -26.341 -27.526 -28.765 -30.059 -31.412 -32.826 -34.303 -35.846 -37.460 -39.145 -40.907 -42.748 -44.671 -46.681 -48.782 -50.977 -53.271 -55.669 -58.174

Controle das Operações -288.130 -1.988 -4.924 -5.187 -5.443 -5.688 -5.944 -6.212 -6.491 -6.783 -7.088 -7.407 -7.741 -8.089 -8.453 -8.833 -9.231 -9.646 -10.080 -10.534 -11.008 -11.503 -12.021 -12.562 -13.127 -13.718 -14.335 -14.981 -15.655 -16.359 -17.095

Serviços Médicos -489.588 -3.961 -8.357 -8.804 -9.238 -9.654 -10.088 -10.542 -11.016 -11.512 -12.030 -12.572 -13.137 -13.728 -14.346 -14.992 -15.666 -16.371 -17.108 -17.878 -18.682 -19.523 -20.402 -21.320 -22.279 -23.282 -24.329 -25.424 -26.568 -27.764 -29.013

Serviços de Guincho -275.403 -2.228 -4.701 -4.952 -5.197 -5.430 -5.675 -5.930 -6.197 -6.476 -6.767 -7.072 -7.390 -7.723 -8.070 -8.433 -8.813 -9.209 -9.624 -10.057 -10.509 -10.982 -11.476 -11.993 -12.532 -13.096 -13.686 -14.302 -14.495 -15.618 -16.321

Inspeção de Tráfego -192.346 -3.366 -4.277 -4.952 -4.792 -5.430 -3.682 -4.115 -4.020 -4.494 -4.390 -4.907 -4.794 -5.359 -5.236 -5.852 -5.717 -6.391 -6.244 -6.979 -6.818 -7.621 -7.446 -8.322 -8.131 -9.088 -8.879 -9.924 -9.696 -10.838 -10.588

Pesagem de Caminhões -304.390 - -1.106 -5.564 -5.839 -6.101 -6.577 -6.663 -6.963 -7.276 -7.603 -8.196 -8.303 -8.677 -9.067 -9.475 -10.214 -10.347 -10.813 -11.299 -11.808 -12.728 -12.894 -13.475 -14.081 -14.715 -15.862 -16.069 -16.792 -17.547 -18.337

Atendimento a incidentes -115.988 -1.092 -1.944 -2.048 -2.149 -2.246 -2.583 -2.452 -2.563 -2.678 -2.799 -3.218 -3.056 -3.194 -3.337 -3.488 -4.011 -3.809 -3.980 -4.159 -4.346 -4.998 -4.746 -4.960 -5.183 -5.416 -6.229 -5.915 -6.181 -6.459 -6.750

Arrecadação de Pedágios -1.296.225 - -15.416 -23.718 -25.523 -25.924 -27.736 -28.021 -29.640 -29.710 -31.613 -31.837 -34.286 -34.948 -37.621 -38.344 -41.308 -42.149 -45.386 -46.307 -50.207 -51.269 -55.547 -56.726 -61.074 -62.418 -67.171 -69.086 -74.362 -76.546 -82.334

Conservação da Rodovia -1.023.916 -8.893 -16.760 -16.698 -19.006 -20.781 -21.121 -22.111 -23.065 -24.102 -25.232 -26.320 -27.505 -28.794 -30.036 -31.388 -32.858 -34.276 -35.818 -37.497 -39.115 -40.875 -42.790 -44.636 -46.645 -48.831 -50.937 -53.230 -55.724 -58.128 -60.744

Conservação de Equipamentos e Sistemas -213.533 -118 -1.263 -3.436 -3.675 -3.782 -4.516 -4.719 -4.932 -5.154 -5.385 -5.628 -5.881 -6.146 -6.422 -6.711 -7.013 -7.329 -7.659 -8.003 -8.363 -8.740 -9.133 -9.544 -9.974 -10.422 -10.891 -11.382 -11.894 -12.429 -12.988

Monitoração da Rodovia -7.964 -128 -135 -142 -149 -156 -163 -170 -178 -186 -194 -203 -212 -222 -231 -242 -253 -264 -276 -288 -301 -315 -329 -344 -360 -376 -393 -410 -429 -448 -468

         (-) Outras despesas -586.831 -22.131 -9.717 -10.237 -10.742 -11.225 -11.731 -12.258 -12.810 -13.387 -13.989 -14.618 -15.276 -15.964 -16.682 -17.433 -18.217 -19.037 -19.894 -20.789 -21.724 -22.702 -23.724 -24.791 -25.907 -27.073 -28.291 -29.564 -30.894 -32.285 -33.737

Verba de fiscalização -438.958 -7.045 -7.432 -7.830 -8.216 -8.586 -8.972 -9.376 -9.798 -10.239 -10.700 -11.181 -11.684 -12.210 -12.759 -13.334 -13.934 -14.561 -15.216 -15.901 -16.616 -17.364 -18.145 -18.962 -19.815 -20.707 -21.638 -22.612 -23.630 -24.693 -25.804

Verba de segurança no trânsito -61.793 -992 -1.046 -1.102 -1.157 -1.209 -1.263 -1.320 -1.379 -1.441 -1.506 -1.574 -1.645 -1.719 -1.796 -1.877 -1.961 -2.050 -2.142 -2.238 -2.339 -2.444 -2.554 -2.669 -2.789 -2.915 -3.046 -3.183 -3.326 -3.476 -3.632

Recursos para desenvolvimento tecnológico -73.160 -1.174 -1.239 -1.305 -1.369 -1.431 -1.495 -1.563 -1.633 -1.706 -1.783 1.864 -1.947 -2.035 -2.127 -2.222 -2.322 -2.427 -2.536 -2.650 -2.769 -2.894 -3.024 -3.160 -3.302 -3.451 -3.606 -3.769 -3.938 -4.116 -4.301

Emolumentos para a BM&F, Bovespa -589 -589 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ressarcimento dos EVTE's e estudos ambientais -12.331 -12.331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         (-) Seguros e garantias -455.872 -5.988 -8.156 -10.299 -13.527 -14.043 -9.453 -9.943 -10.059 -10.906 -11.463 -12.284 -12.732 -12.472 -13.137 -14.036 -15.369 -16.185 -15.879 -15.942 -16.294 -18.077 -19.236 -19.996 -19.964 -19.656 -20.483 -21.177 -21.462 -22.324 -25.331

Risco de engenharia -36.418 -1.300 -2.468 -3.332 -4.846 -3.916 -264 -370 -154 -545 -616 -868 -765 -127 -342 -684 -1.282 -1.342 -512 -147 -80 -1.145 -1.500 -1.485 -873 -185 -550 -765 -660 -1.153 -4.144

Risco operacional -296.779 -1.839 -2.652 -3.745 -5.297 -6.588 -6.828 -7.104 -7.322 -7.659 -8.022 -8.462 -8.877 -9.113 -9.414 -9.816 -10.389 -10.974 -11.320 -11.562 -11.786 -12.300 -12.890 -13.442 -13.788 -13.922 -14.128 -14.339 -14.448 -14.521 -14.230

Responsabilidade civil -29.581 -475 -501 -528 -554 -579 -605 -632 -660 -690 -721 -753 -787 -823 -860 -899 -939 -981 -1.025 -1.072 -1.120 -1.170 -1.223 -1.278 -1.335 -1.395 -1.458 -1.524 -1.592 -1.664 -1.739

Garantia de execução -88.025 -2.374 -2.504 -2.638 -2.768 -2.893 -1.680 -1.755 -1.834 -1.917 -2.003 -2.093 -2.187 -2.286 -2.388 -2.496 -2.608 -2.726 -2.848 -2.976 -3.110 -3.250 -3.397 -3.549 -3.709 -3.876 -4.050 -4.233 -4.423 -4.622 -4.830

Risco perda de receita -5.069 - -30 -56 -62 -68 -77 -82 -88 -95 -101 -108 -115 -124 -132 -141 -151 -162 -173 -185 -198 -212 -226 -242 -259 -278 -296 -317 -339 -364 -388

 (=) Ebitda 12.854.495 -76.646 323.321 314.785 332.208 351.257 392.189 413.835 436.180 460.092 481.325 502.322 527.763 554.882 573.802 597.207 613.322 637.692 654.116 675.523 691.368 375.012 369.608 368.544 363.110 363.688 344.460 325.382 317.255 302.758 268.135

         (-) Depreciação e Amortização -7.283.604 -6.464 -18.781 -32.128 -57.963 -81.580 -90.359 -94.819 -98.091 -104.227 -111.292 -120.802 -130.137 -134.319 -140.813 -151.256 -169.243 -189.621 -200.931 -207.767 -213.978 -239.579 -275.531 -316.209 -346.874 -360.858 -390.270 -436.432 -489.663 -615.148 -1.458.470

 EBIT 5.570.891 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.626 420.563 432.989 445.951 444.079 448.071 453.185 467.756 477.390 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

 Lucro tributável 5.570.891 -83.110 304.540 282.657 274.245 269.677 301.830 319.016 338.089 355.865 370.033 381.520 397.626 420.563 432.989 445.951 444.079 448.071 453.185 467.756 477.390 135.433 94.077 52.335 16.236 2.830 -45.810 -111.050 -172.408 -312.390 -1.190.335

         Tributos -1.922.360 - -103.543 -96.104 -93.243 -91.690 -102.622 -108.465 -114.950 -120.994 -125.811 -129.717 -135.193 -142.992 -147.216 -151.623 -150.987 -152.344 -154.083 -159.037 -162.312 -46.047 -31.986 -17.794 -5.520 -962 15.575 37.757 58.619 106.213 404.714

25,00% IR -1.413.500 - -76.135 -70.664 -68.561 -67.419 -75.458 -79.754 -84.522 -88.966 -92.508 -95.380 -99.406 -105.141 -108.247 -111.488 -111.020 -112.018 -113.296 -116.939 -119.347 -33.858 -23.519 -13.084 -4.059 -708 11.452 27.762 43.102 78.098 297.584

9,00% CSLL -508.860 - -27.409 -25.439 -24.682 -24.271 -27.165 -28.711 -30.428 -32.028 -33.303 -34.337 -35.786 -37.851 -38.969 -40.136 -39.967 -40.326 -40.787 -42.098 -42.965 -12.189 -8.467 -4.710 -1.461 -255 4.123 9.994 15.517 28.115 107.130

 Lucro líquido 3.651.830 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.572 285.773 294.328 293.092 295.727 299.102 308.719 315.077 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

Fluxo de caixa livre

 Lucro líquido 3.651.830 -79.809 200.996 186.554 181.002 177.987 199.208 210.550 223.139 234.871 244.222 251.803 262.433 277.572 285.773 294.328 293.092 295.727 299.102 308.719 315.077 89.386 62.090 34.541 10.716 1.868 -30.235 -73.293 -113.789 -206.178 -785.621

         (+) Depreciação e Amortização 7.283.604 6.464 18.781 32.128 57.963 81.580 90.359 94.819 98.091 104.227 111.292 120.802 130.137 134.319 140.813 151.256 169.243 189.621 200.931 207.767 213.978 239.579 275.531 316.209 346.874 360.858 390.270 436.432 489.663 615.148 1.458.470

         (-) Variação da NCG 4.075 -9.647 -7.558 -972 -1.723 -2.903 -1.374 -1.349 -1.585 -1.555 -1.557 -1.856 -2.036 -1.963 -2.314 -2.536 -2.969 -2.692 -2.956 -3.078 -3.731 -3.839 -4.509 -4.495 -4.766 -4.602 -5.080 -5.640 -7.448 92.658

 (=) Fluxo de caixa operacional 10.935.434 -69.270 210.130 211.124 237.993 257.844 286.664 303.995 319.881 337.513 353.959 371.048 390.714 409.855 424.623 443.270 459.799 482.379 497.341 513.530 525.977 325.234 333.782 346.241 353.095 357.960 355.433 358.059 370.234 401.522 765.507

 (-) Fluxo de investimentos -7.283.606 -260.056 -493.634 -666.300 -969.259 -783.193 -52.718 -73.953 -30.794 -109.036 -123.299 -173.594 -152.964 -25.358 -68.357 -136.706 -256.422 -268.407 -102.370 -29.333 -16.064 -228.931 -299.952 -297.085 -174.538 -36.940 -109.944 -152.909 -131.992 -230.680 -828.818

 (=) Fluxo de caixa livre (Esperado) 3.651.829 -329.326 -283.504 -455.176 -731.266 -525.349 233.946 230.042 289.087 228.477 230.660 197.454 237.750 384.497 356.266 306.564 203.377 213.972 394.971 484.197 509.913 96.303 33.830 49.156 178.557 321.020 245.489 205.150 238.242 170.842 -63.311
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APÊNDICE C – BASES DE DADOS CONSULTADAS 

 

Tabela 21 - Resumo das séries temporais e dados referenciados utilizados neste estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: os links constantes da tabela acima foram consultados em 26/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Tipos de Dados ou Série Histórica / Referências

IBGE PIB à preços de mercado, por UF, entre 2002 e 2014

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938#resultado

OCDE PIB real, nacional, entre 2012 e 2060

OECD Long-term baseline projections, No. 91 (Edition 2012)

OCDE PIB real, nacional, entre 2013 e 2018

OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 2

IBGE Deflator do PIB, nacional, entre 1948 e 2014

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?t=pib&vcodigo=scn54

IBGE IPCA, nacional, desde 1994

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm

CONAB Produção Agrícola, por UF, entre 1976 e 2016

http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1252&t=2

MAPA Projeções do Agronegócios, por UF, entre 2016 e 2026

Projeções de Longo Prazo para o Agronegócio - Brasil 2015/16 a 2025/26

Bradesco Relatório sobre o Mercado Brasileiro de Cimento 

https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_cimento.pdf

CBIC Consumo anual de cimento, por UF, entre 1980 e 2013

http://www.cbicdados.com.br/menu/materiais-de-construcao/cimento

SNIC Consumo mensal de cimento, por UF, entre 2014 e 2016

http://www.snic.org.br/numeros_dinamico.asp

IBGE População, por UF, entre 1872 e 2010

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=CD90&t=populacao-presente-residente

IBGE Projeções da população, nacional, até 2050

http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm?caminho=Projecao_da_Populacao/Revisao_2008_Projecoes_1980_2050/

ABPA Produção Avícola, nacional, entre 2006 e 2015

Relatório Anual da ABPA

Denatran Frota nacional de veículos por tipo e município, entre 1998 e 2016

http://www.denatran.gov.br/index.php/estatistica/237-frota-veiculos

Sindipeças Frota nacional de veículos, entre 2008 e 2015

Relatório da Frota Circulante de 2016

ABCR Volume de Tráfego das Rodovias Pedagiadas
http://www.abcr.org.br/Conteudo/Secao/22/indice+abcr.aspx
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APÊNDICE D – GRÁFICOS E TABELAS COMPLEMENTARES 

 

 

Figura 41: Previsão do índice ABCR paranaense até 2048 – veículos leves 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 22 - Estatística do índice ABCR paranaense até 2048 – veículos leves  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Limite Inferior Limite Superior Valor Esperado

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 124,36 - 2019 130,08 41,80 2029 173,29 42,80 2039 215,94 43,40

2000 91,90 - 2010 137,27 - 2020 134,30 44,30 2030 177,59 42,60 2040 219,44 43,30

2001 86,27 - 2011 145,51 - 2021 138,78 45,80 2031 182,53 42,40 2041 223,44 42,90

2002 87,52 - 2012 154,89 - 2022 143,02 46,70 2032 186,97 42,60 2042 227,28 42,60

2003 87,72 - 2013 160,42 - 2023 147,00 46,30 2033 191,18 42,90 2043 231,00 41,40

2004 96,05 - 2014 167,12 - 2024 151,31 46,00 2034 195,55 43,00 2044 234,39 40,80

2005 98,80 - 2015 163,43 - 2025 155,68 45,50 2035 199,52 43,10 2045 238,36 40,00

2006 100,35 - 2016 160,26 - 2026 159,71 47,10 2036 203,97 43,40 2046 242,18 38,90

2007 109,04 - 2017 123,02 26,40 2027 164,67 44,00 2037 208,03 43,60 2047 245,61 38,20

2008 119,94 - 2018 125,38 76,20 2028 168,95 43,20 2038 211,99 43,90 2048 249,12 37,50
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Figura 42: Previsão do índice ABCR catarinense até 2048 – veículos leves 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Tabela 23 - Estatística do índice ABCR catarinense até 2048 – veículos leves 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 124,36 - 2019 206,34 3,71 2029 284,91 4,56 2039 341,94 5,61

2000 91,90 - 2010 137,27 - 2020 214,25 3,89 2030 292,02 4,55 2040 345,90 5,58

2001 86,27 - 2011 145,51 - 2021 222,40 3,88 2031 299,21 4,52 2041 348,58 6,68

2002 87,52 - 2012 154,89 - 2022 230,77 3,91 2032 305,46 4,82 2042 351,13 6,63

2003 87,72 - 2013 160,42 - 2023 238,61 4,09 2033 311,74 4,76 2043 353,61 6,58

2004 96,05 - 2014 167,12 - 2024 246,62 4,10 2034 318,12 4,74 2044 354,82 9,53

2005 98,80 - 2015 163,43 - 2025 254,87 4,09 2035 323,36 5,20 2045 355,81 9,75

2006 100,35 - 2016 160,26 - 2026 262,37 4,34 2036 328,62 5,12 2046 356,72 10,00

2007 109,04 - 2017 189,99 3,67 2027 270,05 4,30 2037 333,89 5,10 2047 357,50 10,30

2008 119,94 - 2018 198,03 3,67 2028 277,90 4,30 2038 337,94 5,71 2048 358,27 10,80
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Figura 43: Projeções do índice PIB regionalizado até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 24 - Índice PIB real paranaense até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 171,93 - 2019 180,41 7,77 2029 240,00 7,87 2039 299,28 7,93

2000 103,72 - 2010 187,62 - 2020 186,40 7,99 2030 246,24 7,85 2040 304,70 7,91

2001 106,94 - 2011 204,81 - 2021 192,24 8,12 2031 252,46 7,84 2041 310,06 7,88

2002 113,96 - 2012 220,58 - 2022 198,01 8,19 2032 258,63 7,85 2042 315,39 7,82

2003 127,59 - 2013 248,13 - 2023 203,78 8,20 2033 264,74 7,86 2043 320,68 7,75

2004 135,60 - 2014 251,08 - 2024 209,60 8,17 2034 270,75 7,88 2044 325,97 7,67

2005 133,46 - 2015 156,80 1,59 2025 215,51 8,11 2035 276,67 7,90 2045 331,24 7,59

2006 138,27 - 2016 161,42 8,81 2026 221,51 8,04 2036 282,47 7,92 2046 336,51 7,50

2007 158,32 - 2017 171,03 6,19 2027 227,60 7,97 2037 288,17 7,94 2047 341,76 7,43

2008 168,92 - 2018 174,16 11,01 2028 233,78 7,91 2038 293,77 7,94 2048 346,96 7,36
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Tabela 25 - Índice PIB real catarinense até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

Figura 44: Projeções do índice da produção agrícola até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 192,34 - 2019 311,00 7,94 2029 389,00 9,05 2039 445,36 9,03

2000 110,38 - 2010 217,42 - 2020 320,08 8,10 2030 395,42 9,09 2040 450,18 8,99

2001 115,82 - 2011 235,54 - 2021 328,85 8,25 2031 401,64 9,12 2041 454,87 8,94

2002 119,63 - 2012 251,77 - 2022 337,33 8,39 2032 407,67 9,14 2042 459,44 8,90

2003 126,98 - 2013 272,38 - 2023 345,51 8,52 2033 413,52 9,15 2043 463,88 8,85

2004 137,93 - 2014 297,42 - 2024 353,42 8,64 2034 419,20 9,15 2044 468,20 8,80

2005 145,45 - 2015 258,92 3,57 2025 361,04 8,74 2035 424,73 9,14 2045 472,40 8,74

2006 155,56 - 2016 275,56 5,48 2026 368,40 8,84 2036 430,10 9,12 2046 476,49 8,68

2007 169,99 - 2017 291,49 5,87 2027 375,50 8,92 2037 435,33 9,10 2047 480,48 8,62

2008 188,35 - 2018 301,61 7,59 2028 382,37 8,99 2038 440,41 9,07 2048 484,36 8,55
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Tabela 26 - Índice da produção agrícola até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 45: Projeções do índice de consumo de cimento até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 158,96 - 2019 201,84 5,02 2029 247,74 6,02 2039 293,95 8,37

2000 117,72 - 2010 173,92 - 2020 205,27 3,75 2030 252,36 6,34 2040 298,57 8,53

2001 116,49 - 2011 152,31 - 2021 211,49 6,26 2031 256,98 6,64 2041 303,19 8,68

2002 134,78 - 2012 169,86 - 2022 215,30 3,74 2032 261,60 6,91 2042 307,81 8,82

2003 138,85 - 2013 172,96 - 2023 219,85 4,74 2033 266,23 7,16 2043 312,43 8,95

2004 118,56 - 2014 182,54 - 2024 223,52 3,86 2034 270,85 7,40 2044 317,05 9,08

2005 139,19 - 2015 171,39 - 2025 228,06 5,27 2035 275,47 7,62 2045 321,67 9,19

2006 136,12 - 2016 185,44 - 2026 232,33 5,08 2036 280,09 7,83 2046 326,29 9,30

2007 151,08 - 2017 197,96 3,05 2027 238,50 4,24 2037 284,71 8,02 2047 330,91 9,41

2008 146,91 - 2018 194,98 9,28 2028 243,12 5,67 2038 289,33 8,20 2048 335,53 9,50
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Tabela 27 - Índice paranaense de consumo de cimento até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Tabela 28 - Índice catarinense de consumo de cimento até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 129,67 - 2019 186,82 8,05 2029 215,99 7,14 2039 240,27 6,88

2000 97,87 - 2010 154,14 - 2020 189,78 7,93 2030 218,74 7,09 2040 242,27 6,87

2001 96,41 - 2011 170,53 - 2021 192,74 7,82 2031 221,43 7,05 2041 244,19 6,87

2002 99,61 - 2012 184,39 - 2022 195,71 7,71 2032 224,05 7,01 2042 246,02 6,86

2003 92,70 - 2013 189,66 - 2023 198,67 7,60 2033 226,60 6,98 2043 247,78 6,86

2004 96,95 - 2014 176,68 - 2024 201,62 7,51 2034 229,07 6,96 2044 249,45 6,87

2005 95,46 - 2015 175,02 - 2025 204,56 7,42 2035 231,47 6,94 2045 251,05 6,87

2006 94,52 - 2016 177,97 - 2026 207,47 7,33 2036 233,79 6,92 2046 252,57 6,87

2007 101,91 - 2017 180,92 8,28 2027 210,35 7,26 2037 236,03 6,91 2047 254,02 6,88

2008 125,44 - 2018 183,87 8,16 2028 213,19 7,20 2038 238,19 6,89 2048 255,39 6,90

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 155,48 - 2019 196,44 9,76 2029 220,15 7,24 2039 234,06 5,35

2000 106,63 - 2010 166,33 - 2020 199,03 9,48 2030 222,09 7,03 2040 234,77 5,19

2001 108,39 - 2011 179,49 - 2021 201,59 9,20 2031 223,92 6,82 2041 235,35 5,03

2002 109,97 - 2012 189,70 - 2022 204,11 8,93 2032 225,63 6,62 2042 235,82 4,88

2003 101,87 - 2013 200,83 - 2023 206,59 8,67 2033 227,22 6,42 2043 236,16 4,73

2004 105,02 - 2014 204,28 - 2024 209,03 8,41 2034 228,67 6,23 2044 236,40 4,59

2005 110,00 - 2015 190,29 - 2025 211,41 8,16 2035 230,01 6,04 2045 236,52 4,45

2006 112,73 - 2016 188,51 - 2026 213,72 7,92 2036 231,21 5,86 2046 236,54 4,31

2007 124,80 - 2017 191,18 10,37 2027 215,96 7,69 2037 232,29 5,69 2047 236,45 4,18

2008 155,08 - 2018 193,83 10,06 2028 218,10 7,46 2038 233,24 5,52 2048 236,25 4,05
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Tabela 29 - Índice nacional da produção frigorífica até 2048 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 46: Projeções do índice da produção frigorífica até 2048 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 193,41 - 2019 273,30 6,20 2029 347,98 8,03 2039 383,64 9,73

2000 107,83 - 2010 214,27 - 2020 281,85 6,29 2030 352,81 8,16 2040 385,79 9,99

2001 120,74 - 2011 228,34 - 2021 290,14 6,43 2031 357,35 8,30 2041 387,71 10,29

2002 133,40 - 2012 221,05 - 2022 298,45 6,45 2032 361,59 8,43 2042 389,42 10,64

2003 141,53 - 2013 215,03 - 2023 306,80 6,46 2033 365,55 8,58 2043 390,93 11,04

2004 149,67 - 2014 221,57 - 2024 315,10 6,49 2034 369,23 8,73 2044 392,25 11,51

2005 157,81 - 2015 229,29 - 2025 323,39 6,50 2035 372,63 8,90 2045 393,37 12,08

2006 165,56 - 2016 247,46 - 2026 331,67 6,52 2036 375,76 9,08 2046 394,33 12,78

2007 181,92 - 2017 256,43 5,99 2027 337,41 7,79 2037 378,63 9,27 2047 395,11 13,68

2008 192,71 - 2018 264,63 6,33 2028 342,84 7,91 2038 381,26 9,49 2048 395,74 14,87
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Figura 47: Previsão do índice ABCR PR até 2048 para veículos pesados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 30 - Estatística do índice ABCR PR até 2048 para veículos pesados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Valor Esperado Limite Inferior Limite Superior

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

1999 100,00 - 2009 107,81 - 2019 158,93 3,45 2029 192,80 3,97 2039 226,04 5,37

2000 93,10 - 2010 120,04 - 2020 161,60 2,71 2030 196,19 4,17 2040 229,27 5,48

2001 97,65 - 2011 130,48 - 2021 166,03 4,13 2031 199,56 4,34 2041 232,49 5,55

2002 100,14 - 2012 136,33 - 2022 168,92 2,68 2032 202,92 4,48 2042 235,71 5,66

2003 105,76 - 2013 143,17 - 2023 172,29 3,25 2033 206,24 4,65 2043 238,93 5,73

2004 110,65 - 2014 143,00 - 2024 175,11 2,74 2034 209,58 4,82 2044 242,12 5,80

2005 106,09 - 2015 137,76 - 2025 178,48 3,54 2035 212,91 4,93 2045 245,30 5,88

2006 101,79 - 2016 133,52 - 2026 181,68 3,44 2036 216,22 5,05 2046 248,44 6,00

2007 107,84 - 2017 155,47 2,38 2027 186,07 2,94 2037 219,51 5,19 2047 251,62 6,01

2008 110,52 - 2018 154,10 5,98 2028 189,45 3,75 2038 222,76 5,25 2048 254,72 6,07
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Figura 48: Previsão do índice ABCR SC até 2048 para veículos pesados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 31 - Estatística do índice ABCR SC até 2048 para veículos pesados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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1999 100,00 - 2009 107,81 - 2019 156,56 3,49 2029 188,23 3,82 2039 218,18 5,05

2000 93,10 - 2010 120,04 - 2020 159,07 2,85 2030 191,35 3,98 2040 221,05 5,11

2001 97,65 - 2011 130,48 - 2021 163,24 4,09 2031 194,42 4,14 2041 223,92 5,21

2002 100,14 - 2012 136,33 - 2022 165,99 2,77 2032 197,44 4,24 2042 226,67 5,27

2003 105,76 - 2013 143,17 - 2023 169,16 3,26 2033 200,50 4,38 2043 229,48 5,35

2004 110,65 - 2014 143,00 - 2024 171,81 2,76 2034 203,52 4,55 2044 232,26 5,43

2005 106,09 - 2015 137,76 - 2025 174,93 3,49 2035 206,51 4,64 2045 235,02 5,50

2006 101,79 - 2016 133,52 - 2026 177,92 3,32 2036 209,47 4,76 2046 237,74 5,58

2007 107,84 - 2017 153,24 2,66 2027 181,97 2,89 2037 212,39 4,83 2047 240,47 5,60

2008 110,52 - 2018 152,01 5,78 2028 185,12 3,64 2038 215,32 4,96 2048 243,15 5,65



128 
 

Tabela 32 - VDMA projetado para a Rodovia do Frango, por praça de pedágio, entre 2017 e 2046 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Praça de Pedágio

Tipo de Veículo Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados

Tarifa Eixo Equivalente 0,979 4,765 0,994 4,965 0,990 5,042 1,000 5,013 0,982 4,393 0,990 3,997 0,988 4,725

VDMA de Referência 3.307 2.892 2.782 3.715 2.226 3.803 1.262 3.027 3.534 2.647 7.096 3.022 20.207 19.106

2017 2.697 2.995 2.269 3.848 1.816 3.939 1.590 3.090 4.452 2.702 8.938 3.085 21.761 19.660

2018 2.742 2.969 2.307 3.814 1.846 3.904 1.657 3.066 4.640 2.681 9.317 3.060 22.508 19.494

2019 2.852 3.062 2.399 3.933 1.920 4.027 1.726 3.157 4.835 2.761 9.708 3.152 23.440 20.092

2020 2.945 3.114 2.477 4.000 1.982 4.094 1.793 3.208 5.020 2.805 10.080 3.203 24.296 20.423

2021 3.043 3.199 2.560 4.109 2.048 4.207 1.861 3.292 5.211 2.879 10.463 3.287 25.186 20.972

2022 3.136 3.255 2.638 4.181 2.111 4.280 1.931 3.347 5.407 2.927 10.857 3.342 26.079 21.332

2023 3.223 3.320 2.711 4.264 2.169 4.365 1.996 3.411 5.591 2.983 11.226 3.406 26.917 21.749

2024 3.318 3.374 2.791 4.334 2.233 4.437 2.063 3.465 5.778 3.030 11.603 3.459 27.786 22.098

2025 3.413 3.439 2.871 4.417 2.298 4.522 2.133 3.528 5.972 3.085 11.991 3.522 28.677 22.513

2026 3.502 3.500 2.946 4.497 2.357 4.603 2.195 3.588 6.147 3.138 12.344 3.582 29.491 22.908

2027 3.610 3.585 3.037 4.605 2.430 4.714 2.260 3.670 6.327 3.209 12.705 3.664 30.370 23.447

2028 3.704 3.650 3.116 4.689 2.493 4.800 2.325 3.733 6.511 3.265 13.074 3.727 31.225 23.864

2029 3.799 3.715 3.196 4.772 2.557 4.885 2.384 3.796 6.676 3.319 13.404 3.790 32.017 24.277

2030 3.894 3.780 3.276 4.856 2.621 4.971 2.443 3.859 6.842 3.374 13.738 3.852 32.814 24.692

2031 4.002 3.845 3.367 4.939 2.694 5.056 2.504 3.921 7.011 3.429 14.077 3.914 33.653 25.104

2032 4.099 3.910 3.449 5.022 2.759 5.141 2.556 3.982 7.157 3.482 14.371 3.975 34.391 25.512

2033 4.192 3.974 3.526 5.105 2.821 5.225 2.608 4.043 7.304 3.536 14.666 4.037 35.118 25.920

2034 4.288 4.038 3.607 5.187 2.886 5.310 2.662 4.104 7.454 3.589 14.966 4.098 35.862 26.327

2035 4.375 4.102 3.680 5.270 2.945 5.394 2.706 4.165 7.576 3.642 15.213 4.158 36.494 26.731

2036 4.472 4.166 3.762 5.351 3.010 5.478 2.750 4.224 7.700 3.694 15.460 4.217 37.154 27.131

2037 4.561 4.229 3.837 5.433 3.070 5.562 2.794 4.283 7.823 3.745 15.708 4.276 37.793 27.529

2038 4.648 4.292 3.910 5.513 3.129 5.644 2.828 4.342 7.918 3.797 15.899 4.335 38.331 27.924

2039 4.735 4.355 3.983 5.595 3.187 5.727 2.861 4.400 8.012 3.848 16.087 4.393 38.864 28.317

2040 4.811 4.417 4.047 5.675 3.239 5.809 2.894 4.458 8.105 3.898 16.273 4.450 39.369 28.708

2041 4.899 4.479 4.121 5.754 3.298 5.890 2.917 4.516 8.167 3.949 16.399 4.508 39.801 29.097

2042 4.983 4.541 4.192 5.834 3.354 5.972 2.938 4.571 8.227 3.997 16.519 4.564 40.214 29.479

2043 5.065 4.604 4.261 5.914 3.409 6.054 2.959 4.628 8.285 4.047 16.636 4.620 40.615 29.866

2044 5.139 4.665 4.323 5.992 3.459 6.134 2.969 4.684 8.314 4.096 16.693 4.676 40.897 30.248

2045 5.226 4.726 4.396 6.071 3.518 6.215 2.977 4.740 8.337 4.145 16.740 4.732 41.194 30.629

2046 5.310 4.787 4.467 6.149 3.574 6.295 2.985 4.794 8.358 4.193 16.782 4.787 41.476 31.0040 0 0

Rodovia do FrangoP1 - Lapa (PR) P2 - Paulo Frontin (PR) P3 - General Carneiro (PR) P4 - Vargem Bonita (SC) P5 - Concórdia (SC) P6 - Xanxerê (SC)
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Tabela 33 - Receita projetada para a Rodovia do Frango, por praça de pedágio, entre 2017 e 2046 

 

Fonte: Elaborado pelo autor

Praças de Pedágio

TCP

Tarifa Básica em 2014

Tipo de Veículo Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Leves Pesados Total

Tarifa Eixo Equivalente 0,979 4,765 0,994 4,965 0,990 5,042 1,000 5,013 0,982 4,393 0,990 3,997 0,989 4,696

Receita de Referência 46.831 199.410 32.451 216.515 18.931 164.693 7.069 84.993 24.791 83.057 99.776 171.570 229.849 920.237 1.150.086

2017 38.197 206.544 26.468 224.261 15.441 170.585 8.904 86.771 31.227 84.794 125.681 175.159 245.916 948.114 1.194.030

2018 38.833 204.724 26.909 222.285 15.698 169.082 9.281 86.074 32.548 84.114 130.999 173.753 254.268 940.031 1.194.300

2019 40.389 211.134 27.986 229.245 16.327 174.376 9.670 88.652 33.914 86.632 136.497 178.956 264.783 968.996 1.233.779

2020 41.699 214.688 28.894 233.103 16.856 177.311 10.041 90.071 35.214 88.019 141.729 181.821 274.434 985.013 1.259.447

2021 43.090 220.569 29.858 239.489 17.419 182.169 10.423 92.433 36.554 90.328 147.120 186.590 284.464 1.011.579 1.296.043

2022 44.406 224.415 30.770 243.666 17.951 185.346 10.815 93.991 37.930 91.850 152.657 189.734 294.530 1.029.001 1.323.531

2023 45.642 228.891 31.627 248.525 18.450 189.042 11.183 95.785 39.218 93.603 157.844 193.356 303.964 1.049.202 1.353.165

2024 46.980 232.636 32.554 252.591 18.991 192.134 11.558 97.283 40.535 95.067 163.142 196.380 313.761 1.066.091 1.379.851

2025 48.337 237.114 33.494 257.453 19.540 195.833 11.945 99.054 41.891 96.798 168.600 199.955 323.806 1.086.206 1.410.012

2026 49.589 241.366 34.361 262.070 20.046 199.345 12.296 100.744 43.123 98.450 173.561 203.367 332.976 1.105.343 1.438.319

2027 51.129 247.191 35.428 268.395 20.668 204.156 12.656 103.039 44.386 100.692 178.642 207.999 342.908 1.131.471 1.474.380

2028 52.457 251.688 36.349 273.278 21.205 207.870 13.024 104.823 45.676 102.435 183.834 211.601 352.546 1.151.696 1.504.242

2029 53.805 256.142 37.283 278.113 21.750 211.548 13.352 106.583 46.828 104.155 188.472 215.154 361.490 1.171.696 1.533.186

2030 55.140 260.645 38.208 283.002 22.290 215.267 13.686 108.349 47.997 105.882 193.175 218.719 370.495 1.191.864 1.562.360

2031 56.674 265.119 39.271 287.861 22.910 218.963 14.023 110.089 49.178 107.581 197.931 222.231 379.987 1.211.844 1.591.831

2032 58.053 269.586 40.226 292.710 23.467 222.652 14.316 111.801 50.206 109.254 202.066 225.686 388.333 1.231.689 1.620.022

2033 59.360 273.995 41.132 297.498 23.995 226.294 14.610 113.531 51.238 110.945 206.220 229.179 396.555 1.251.443 1.647.998

2034 60.717 278.436 42.072 302.320 24.544 229.961 14.909 115.243 52.287 112.618 210.440 232.635 404.969 1.271.214 1.676.182

2035 61.949 282.858 42.926 307.122 25.042 233.614 15.154 116.936 53.148 114.273 213.907 236.053 412.127 1.290.856 1.702.983

2036 63.331 287.248 43.884 311.888 25.601 237.239 15.401 118.609 54.012 115.907 217.386 239.429 419.615 1.310.320 1.729.935

2037 64.591 291.624 44.757 316.639 26.110 240.853 15.648 120.262 54.879 117.523 220.873 242.767 426.858 1.329.669 1.756.527

2038 65.821 295.942 45.609 321.327 26.607 244.419 15.838 121.924 55.544 119.147 223.552 246.122 432.971 1.348.882 1.781.853

2039 67.047 300.300 46.459 326.060 27.103 248.019 16.025 123.543 56.202 120.729 226.198 249.390 439.034 1.368.042 1.807.076

2040 68.134 304.594 47.212 330.722 27.542 251.565 16.211 125.167 56.852 122.316 228.817 252.669 444.769 1.387.035 1.831.804

2041 69.376 308.865 48.073 335.359 28.044 255.093 16.336 126.792 57.293 123.904 230.590 255.948 449.713 1.405.960 1.855.673

2042 70.568 313.141 48.899 340.002 28.526 258.625 16.456 128.350 57.712 125.427 232.277 259.094 454.439 1.424.640 1.879.078

2043 71.723 317.428 49.699 344.656 28.993 262.165 16.572 129.941 58.120 126.981 233.918 262.305 459.025 1.443.476 1.902.501

2044 72.776 321.654 50.429 349.245 29.419 265.655 16.629 131.517 58.319 128.521 234.718 265.485 462.289 1.462.076 1.924.365

2045 74.009 325.886 51.283 353.840 29.917 269.150 16.675 133.080 58.481 130.049 235.373 268.642 465.738 1.480.647 1.946.385

2046 75.195 330.060 52.105 358.373 30.397 272.598 16.718 134.620 58.631 131.553 235.975 271.750 469.020 1.498.954 1.967.9730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R$ 5,60 R$ 7,14

Rodovia do Frango

P6 - Xanxerê (SC)

R$ 14,20

106,041,8 53,3

P1 - Lapa (PR) P2 - Paulo Frontin (PR) P3 - General Carneiro (PR) P4 - Vargem Bonita (SC) P5 - Concórdia (SC)

R$ 11,74R$ 14,47

108,0 87,6 64,1

R$ 8,59
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Figura 49: Árvore de decisão completa do Projeto (estocástico)  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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