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RESUMO 

Este trabalho apresenta um modelo alternativo para a avaliação do chamado desconto de reequilíbrio 

adotado em concessões rodoviárias, que se baseia na redução do valor do pedágio por obras não realizadas pelo 

concessionário. Este fator é fundamental dentro do reequilíbrio econômico financeiro de um contrato desta 

natureza e é avaliado com periodicidade anual, consistindo, na realidade, num mecanismo regulador aplicado 

quando a concessionária descumpre os parâmetros de desempenho previstos no momento da contratação e 

também, como um mecanismo de incentivos ao desenvolvimento de melhorias previstas em caso de aumentos no 

tráfego – duplicações de vias, por exemplo. Esse mecanismo afeta financeiramente e de forma negativa a 

concessionária, que será penalizada pelo descumprimento de tais exigências contratuais, tendo reduzida a sua 

tarifa pela aplicação do desconto e, também, de forma positiva, os usuários, que pagarão uma tarifa menor pelo 

serviço até que o nível de qualidade ótima do serviço seja reestabelecido. Deste modo, há um “trade-off”, ou 

opção estratégica em poder da empresa concessionária, que pode avaliar, dinamicamente, qual alternativa 

implica em maior geração de valor: atrasar voluntariamente, economizando gastos com investimentos e sofrendo 

redução na tarifa de pedágio ou cumprir os cronogramas e exigências contratados, desembolsando, assim, os 

investimentos previstos mas não sofrendo decréscimos no pedágio cobrado. Assim, este trabalho propõe um 

modelo alternativo para a estimativa do desconto de reequilíbrio, levando em conta essa decisão estratégica do 

agente concessionário, frente a diversos cenários para as variáveis que venham a impactar a receita e o valor 

gerado pela concessão.  

Palavras-chave: Opções reais, Concessão Rodoviária, Desconto de reequilíbrio, análise de projetos 
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1. Introdução 

 

Este trabalho apresenta um modelo alternativo para a avaliação do chamado desconto de reequilíbrio 

adotado em concessões rodoviárias, que se baseia na redução do valor do pedágio por obras não realizadas pelo 

concessionário. Este fator é fundamental dentro do reequilíbrio econômico financeiro de um contrato desta 

natureza e é avaliado com periodicidade anual, consistindo, na realidade, num mecanismo regulador aplicado 

quando a concessionária descumpre os parâmetros de desempenho previstos no momento da contratação e 

também, como um mecanismo de incentivos ao desenvolvimento de melhorias previstas em caso de aumentos no 

tráfego – duplicações de vias, por exemplo. 

Esse mecanismo afeta financeiramente e de forma negativa a concessionária, que será penalizada pelo 

descumprimento de tais exigências contratuais, tendo reduzida a sua tarifa pela aplicação do desconto e, também, 

de forma positiva, os usuários, que pagarão uma tarifa menor pelo serviço até que o nível de qualidade ótima do 

serviço seja reestabelecido. Deste modo, há um “trade-off”, ou opção estratégica em poder da empresa 

concessionária, que pode avaliar, dinamicamente, qual alternativa implica em maior geração de valor: atrasar 

voluntariamente, economizando gastos com investimentos e sofrendo redução na tarifa de pedágio ou cumprir os 

cronogramas e exigências contratados, desembolsando, assim, os investimentos previstos mas não sofrendo 

decréscimos no pedágio cobrado.  

Assim, este trabalho propõe um modelo alternativo para a estimativa do desconto de reequilíbrio, 

levando em conta essa decisão estratégica do agente concessionário, frente a diversos cenários para as variáveis 

que venham a impactar a receita e o valor gerado pela concessão. A base será a Teoria das Opções Reais, já 

amplamente utilizada para a avaliação de investimentos sob incerteza, sendo importante destacar que a 

metodologia de estimação atualmente em uso não é capaz de considerar estes aspectos de maneira apropriada, 

conforme será explicitado nos próximos capítulos. 

O artigo se organiza da seguinte maneira: o capítulo a seguir apresenta os principais detalhes envolvidos no 

processo de tarifação e o arcabouço atual para determinação do desconto de reequilíbrio, assim como 

considerações sobre a estrutura de incentivos envolvida.  Por fim, nos capítulos subsequentes,  apresenta-se a 

modelagem propriamente dita, os resultados obtidos e as principais conclusões deste estudo. 

 

2. Tarifas de Pedágio e o Desconto de Reequilíbrio 

 

A metodologia detalhada,   de aferição e aplicação do Desconto / Acréscimo de Reequilíbrio consta em 

anexos contratuais, sendo um fator crucial em um contrato de concessão rodoviária para determinação do Fator 

D, a ser aplicado contratualmente, sobre o valor da Tarifa Básica de Pedágio, relativo às concessões de serviços 

públicos rodoviários, no caso de eles não serem considerados satisfatórios em avaliação de desempenho 

conduzida pela ANTT. 

O Desconto de Reequilíbrio consiste em um mecanismo pactuado para desonerar os usuários do Sistema 

Rodoviário no caso de o serviço público prestado na concessão apresentar não conformidades com o que foi pré-

estabelecido contratualmente e no Programa de Exploração Rodoviária (PER) não devendo, em vista disso, ser 

remunerado integralmente. Consiste em mecanismo para manutenção do equilíbrio econômico–financeiro a ser 

aplicado em casos de não cumprimento dos Parâmetros de Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção 

e não execução de obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidades e Melhorias Manutenção do Nível 

de Serviço.  

O desconto de reequilíbrio (fator D) é um fator de reequilíbrio econômico financeiro de um contrato, 

aplicado em base anual. Esse ajuste é aplicável quando a concessionária descumpre os parâmetros de 

desempenho, previstos no contrato de concessão, como obras de ampliação de vias necessárias para manutenção 

do nível de serviço acordado, entre outros. Esse mecanismo afeta a concessionária, que será penalizada pelo 

descumprimento do contrato, tendo sua tarifa reduzida, como também os usuários, que passam a perceber um 

pedágio menor, condizente com o nível de serviço oferecido. O desconto incide sobre o pedágio cobrado, que 

possui como contrapartida de sua cobrança a realização de investimentos. O desconto vai reduzindo a tarifa de 

pedágio, reduzindo o lucro da concessionária, forçando a mesma a realizar os investimentos acordados durante a 

concessão para que o desconto seja zerado e o pedágio possa ser cobrado novamente de maneira integral. 
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 Existem alguns fatores avaliados cujos resultados compõem o desconto de reequilíbrio: pavimentos, 

sinalização, obras e melhorias. Na variável pavimento são analisadas questões relacionados a pavimentação da 

via, como por exemplo, a ausência de depressões. Um exemplo da variável sinalização consiste no atendimento 

ao limite mínimo de retrorefletância na sinalização horizontal e vertical. Na variável obras e melhorias tem-se o 

indicador da execução de obras de duplicação das vias em função do volume de tráfego que passe pelos seus 

subtrechos. 

Cada um desses elementos representará um percentual do desconto de reequilíbrio, a ser determinado de 

acordo com a Equação 1, a seguir, que exemplifica o percentual relativo ao parâmetro de sinalização no desconto 

de reequilíbrio: 

 

DRSin = VPSin / (VPI + VPC) 

Equação 1 – Fórmula do Desconto de Reequilíbrio 

 

Onde VPSin é o valor presente dos investimentos em sinalização previstos na concessão, VPI é o valor 

presente dos investimentos totais e VPC é o valor presente dos custos operacionais. (BNDES, 2013)  

O desempenho de concessões de serviços públicos rodoviários é acompanhado objetivamente pela ANTT 

com base em indicadores, visando à manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados pela 

concessionária e a sua remuneração. Valores percentuais são atribuídos a esses indicadores de qualidade ou 

parâmetros de desempenho, em número de sete, da Frente de Recuperação e Manutenção (FRM) relacionados à 

situação do pavimento e da sinalização (13,09%); um indicador da Frente de Ampliação de Capacidade e 

Manutenção do Nível de Serviços do PER, relacionados a execução de obras e serviços condicionadas ao volume 

de tráfego e seis dos que estariam em desacordo com a previsão contratual, totalizando quatorze parâmetros de 

avaliação em três frentes distintas. O desconto relativo aos parâmetros de um a sete da FRM é determinado 

multiplicando-se os percentuais relativos aos indicadores pela extensão total em quilômetros do segmento 

homogêneo em que os parâmetros de desempenho não foram atendidos pela concessionária. 

A cada ano a ANTT calcula o desconto de reequilíbrio através do somatório de todos os itens não 

cumpridos, presentes nos parâmetros de desempenho do contrato. Esse desconto percentual será aplicado no 

pedágio do ano subsequente e só será retirado do fator de desconto, caso o problema observado pela ANTT seja 

sanado.  

Cabe mencionar, também, que os itens pavimento e sinalização são distribuídos por todos os subtrechos da 

rodovia, enquanto os elementos obras e melhorias são rateados pelos subtrechos em que deverão ocorrer. A 

análise dos fatores é realizada anualmente e a ANTT verifica se alguns dos investimentos não foram cumpridos, 

utilizando os parâmetros técnicos e os parâmetros de desempenho, seja na Frente de Recuperação e Manutenção 

de obras e melhorias ou na Frente de Ampliação de Capacidades e Melhorias e Manutenção do Nível de Serviço.  

Com relação à execução de obras de ampliação de capacidade em função do volume de tráfego os 

percentuais relativos ao indicador, independente do ano de aplicação e para a extensão total do trecho, serão 

proporcionais à extensão da obra não disponibilizada ao usuário. O percentual relativo à execução de obras 

obrigatórias de ampliação de capacidade e obras de ampliação da capacidade de travessia sobre rios deverá ser 

multiplicado pela extensão da obra não disponibilizada ao usuário em relação a meta estabelecida anualmente 

para cálculo do desconto e pela extensão da obra disponibilizada ao usuário adicional em relação à meta anual no 

caso do acréscimo. No caso da execução das obras de implantação de vias marginais (Parâmetro 10 do desconto) 

e a de suas melhorias (Parâmetro 13) o percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão 

total prevista para a via marginal. Da mesma forma o percentual relativo à execução de obras de contorno 

obrigatório em trechos urbanos (Parâmetro 14) deverá ser multiplicado pela extensão total prevista para via.  

Segundo Velloso e de Freitas (2014), devido a não obrigatoriedade de apresentação do plano de negócios, 

tem-se o fato da empresa poder preferir não realizar o investimento, pelo fato de o desconto previsto ser menor 

do que o custo da obra, conduzindo a um comportamento da concessionária não alinhado com os interesses de 

realização de obras de melhoria da via. Se o plano de negócios fosse obrigatório, o desconto poderia ser maior ou 

igual ao custo de execução previsto. Um outro comportamento possível seria a realização das obras somente nos 

trechos da rodovia, onde o custo de execução fosse baixo, devido ao fato da exigência não ser em função de um 

trecho específico e sim do fato gerador da penalização. Velloso e de Freitas (2014) fornecem um exemplo 
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específico acerca desta situação - o desnível entre o acostamento e a faixa de tráfego é punido com 0,00169% da 

tarifa por quilômetro, conforme a metodologia da ANTT em vigor. Como essa penalidade é idêntica 

independentemente do trecho da via, a concessionária pode optar em realizar os investimentos onde for barato 

para ela e não realizar nos trechos em que for mais caro, mesmo que mais necessários.  

Deste modo, um dos grandes problemas decorrentes da aplicação do sistema de desconto de reequilíbrio 

reside no fato de muitas vezes ser mais vantajoso levar uma penalidade do que realizar os investimentos 

necessários contratados. O dispêndio financeiro é muito grande perante o valor da penalidade a ser recebida pela 

firma, em virtude do desconto estar, provavelmente, subavaliado. Ela pode continuar lucrando e pagar as 

penalidades impostas, com isso não realizando as melhorias nem implementando as obras necessárias. Borges 

(2008) apresentou 572 obras que haviam sido incluídas nos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) da ANTT com 

o objetivo de acelerar a realização dos investimentos. De acordo com o Ministério Público Federal, os TACs são 

documentos assinados por partes que se comprometem, perante os procuradores da República, a cumprir 

determinadas condicionantes, de forma a resolver o problema que estão causando ou a compensar danos e 

prejuízos já ocorridos. Pela ótica do setor de transporte, os TACs foram elaborados para que a ANTT 

implementasse um modelo mais rígido de acompanhamento, com fiscalização local de cada obra. As obras 

contidas no TAC foram obras contratuais que não saíram do papel, presentes em oito contratos de concessão de 

2008. 

Entre as ações de governo buscando o equilíbrio custo-benefício para o cidadão sem descuidar do 

desenvolvimento do setor, existe a previsão, em estradas federais privatizadas, de pagamento das tarifas de 

pedágio por parte dos usuários de automóvel somente do valor equivalente ao trecho percorrido, com a 

implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos (SINIAV), previsto em lei desde 

1996, conforme notícia apresentada no jornal O Globo no dia 19/01/2015. 

O que se percebe, então, é que o valor da tarifa consiste em variável-chave nos modelos de avaliação de 

projetos com um nível de incerteza relevante e a medida anteriormente mencionada tende a corrigir distorções 

presentes nas concessões já concedidas. A exigência da cobrança do pedágio por quilômetro rodado nos 

próximos leilões das rodovias a serem concedidas torna os valores mais justos pela ótica social, havendo uma 

perspectiva de redução das tarifas sem necessariamente impacto maior nas receitas das concessionárias e sem 

justificativa pela não realização de investimento em função da redução em receitas. A mudança de ótica nos 

leilões -  ao invés da menor tarifa por quilometro para tarifa por quilometro efetivamente rodado, corrige o fato 

de haver situações onde o usuário pode rodar pouco e ser cobrado e outras nas quais roda muito e não paga, em 

virtude das praças de pedágio se localizarem em pontos fixos. A ideia consiste em que, à medida que a placa 

eletrônica for implantada em um número crescente de veículos, permitindo a cobrança eletrônica do pedágio, a 

tendência será de aumento da base pagante e de maior modicidade das tarifas.  

Dada a descrição do problema do desconto de reequilíbrio e sua estimação, nos próximos capítulos temos a 

apresentação das técnicas que suportam o modelo alternativo proposto e seus resultados. O modelo deve permitir 

que um ponto de equilíbrio entre os diferentes interesses dos agentes seja alcançado, criando incentivos para que 

as firmas realizem as obras programadas em caso de acionamento; ou seja, o objetivo é determinar um valor, que 

incentive as empresas a efetuarem os investimentos comprometidos, de modo a evitar uma perda maior com as 

penalidades que poderão sofrer.  

 

3. Metodologia 

 

Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho objetiva o desenvolvimento de um modelo 

alternativo para estimativa do impacto, quanto a sua eficácia, do mecanismo de desconto de reequilíbrio, 

partindo de variáveis relacionadas a situações reais observadas em contratos anteriormente realizados, 

considerando a função regulatória desse mecanismo e os diferentes interesses dos agentes Governo e 

Concessionário. O modelo sistematiza uma nova proposta para buscar o nível de equilíbrio mais viável 

socialmente, que equalize os interesses envolvidos, minimizando os vieses comportamentais dos agentes, 

observados em algumas situações, e criando um limiar a partir do qual cada um deles poderá avaliar benefícios e 

riscos. 

A metodologia utilizada será baseada na Teoria das Opções Reais (Real Options), complementar aos 

modelos clássicos no que se refere a incorporação da incerteza - com esta visão, um modelo para estimar o valor 
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gerado para um concessionário foi desenvolvido, decorrente do fato dele ter direito a um atraso estratégico dos 

investimentos. Nos contratos de concessão rodoviária, a empresa privada é penalizada por atraso em obras não 

cumpridas; porém as firmas podem atrasar estrategicamente, pois o valor dessa penalidade não é alto o suficiente 

para não estimular este comportamento por parte da empresa. Assim, o objetivo do trabalho consiste em modelar 

o valor desta ação estratégica, através da metodologia das Opções Reais e, desta forma, prover melhores 

subsídios para o desenho deste mecanismo de incentivos dentro das concessões rodoviárias brasileiras.   

Como pode ser observado, esse tipo de problema possui incertezas intrínsecas, relacionadas ao tráfego que 

passa pela rodovia e que influenciam no viés oportunista como uma opção da empresa, a de não realizar o 

investimento e pagar a penalidade por ser financeiramente menos dispendioso. Para esse tipo de problema, a 

utilização puramente da metodologia de fluxo de caixa descontado não se mostra suficiente, vide ela não levar 

em consideração as flexibilidades inerentes ao projeto, encarando o projeto de maneira estática e não dinâmica, 

desconsiderando as escolhas da gerência da firma em realizar o investimento ou não, como previamente 

explicado. (Brandão 2002). O modelo de fluxo de caixa descontado não leva em consideração as informações 

que vão surgindo ao longo do tempo. Ele só utiliza as informações presentes no instante inicial, o que não é 

adequado em projetos de grande escala, com grandes necessidades de investimento, como são os de 

infraestrutura rodoviária, nas quais as concessões são muitas vezes de um horizonte de trinta anos, horizonte 

suficiente para diversas mudanças de cenário e com isso necessidade de readequação das estratégias. 

Outro fator que deve ser considerado na construção do modelo consiste na questão de projetos rodoviários 

não possuírem ativos físicos de mercado comumente comercializados, como por exemplo, minério e petróleo, 

que são negociados em bolsa. Nesse tipo de projeto não é possível montar um portfólio de ativos que possua as 

características estocásticas de variáveis de mercado, sendo assim um problema de mercados incompletos. Isso 

implica que o gestor não consegue mapear perfeitamente os movimentos do fluxo de caixa ao longo do tempo, 

necessitando-se de uma metodologia específica para resolução desse problema, como a desenvolvida por 

Copeland e Antikarov (2003) em projetos dessa natureza.  

Assim, o modelo proposto foi elaborado em três etapas principais. Na primeira foi determinado o Valor 

Presente Líquido (VPL) do projeto, sem utilizar as flexibilidades presentes. Após esse primeiro momento foi 

realizada uma simulação de Monte Carlo, visando reduzir as incertezas a uma única fonte. A última etapa 

consiste na elaboração de uma árvore binomial, na qual em cada nó existe uma decisão sobre investir ou receber 

a penalização, representando as opções do projeto, podendo-se assim quantificar o valor da opção estratégica 

detida pelo concessionário. 

Através da árvore binomial será obtida a variável alfa, que corresponderá ao desconto de reequilíbrio do 

projeto. A ideia foi comparar o alfa obtido através da árvore com aquele obtido através da fórmula do Fator D, 

apresentada em tópico anterior, visando analisar se a introdução das opções de escolha da concessionária conduz 

a um aumento do desconto de reequilíbrio, o que levaria a uma penalidade maior para a concessionária caso o 

investimento não fosse realizado. A construção do modelo demandou reflexão sobre diversas singularidades 

cujas razões de escolha são consideradas a seguir. 

O modelo de análise de decisão proposto consiste em determinar o parâmetro alfa (α) associado a decisão de 

investir ou não em melhorias contratuais. Assim, a ideia é determinar qual o valor a ser assumido pelo parâmetro 

alfa (α), diretamente associado ao investimento e percebido como um fator de ganho ou perda da empresa, 

associado a decisão de realizar ou não o investimento, à medida que o valor do projeto de concessão, dado pelo 

seu Valor Presente Líquido (VPL), é reduzido por este Desconto de Reequilíbrio. O problema da concessionária 

pode ser expresso pela Equação 2, e será aprofundado nos parágrafos seguintes. 

 

Máx (Investir, Não Investir) 

Equação 2 – Opção Estratégica da Concessionária 

 

Onde “Investir” corresponde à diferença entre o valor do projeto e o investimento realizado (ações previstas 

no contrato de concessão e passíveis de punição em caso de não realização) e “Não Investir” corresponde a 

situação no qual a empresa será penalizada pelo desconto de reequilíbrio (não realiza as ações previstas em 

contrato). Com isso ela terá uma redução no valor do projeto, como pode ser observado na Equação 3, onde V 

simboliza o valor do projeto na data de análise, I o investimento requerido e α o desconto de reequilíbrio.  
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Máx (V – I, V) 

Equação 3 – Decisão da Concessionária 

 

Para avaliar-se o valor do desconto de reequilíbrio como uma opção estratégica, o primeiro passo foi obter o 

fluxo de caixa estático do projeto, sem levar em consideração as flexibilidades e as possibilidades de decisão a 

cada período de tempo. 

Como o objetivo do trabalho é estudar o impacto do desconto de reequilíbrio para a concessionária e 

não para os bancos, não foi utilizado a variável financiamento no projeto, pois se objetivava analisar o retorno 

dos ativos para a concessionária, sem a influência de terceiros. O fluxo de caixa dos ativos, seguiu o formato 

apresentado na equação a seguir. 

 

  Tarifa do Pedágio x Quantidade de Veículos =  

= Receita Bruta 

- Impostos sobre a Receita (Cofins, ISS e PIS) 

= Receita Líquida 

- Custos Operacionais 

= EBITDA 

- Depreciação 

= EBIT ( 1 – IR – CSLL) 

= NOPAT 

+ Depreciação 

= Fluxo de Caixa dos Ativos 

- CAPEX 

Equação 4 – Modelo do Fluxo de Caixa Operacional 

 

É importante explicitar que a tarifa de pedágio é obtida através de variáveis contratuais, conforme 

apresentado a seguir. A tarifa do leilão é o valor obtido com o encerramento do processo de licitação, no qual a 

firma vencedora apresentou o menor pedágio. O multiplicador de veículo é um valor tabelado contratualmente 

atrelado ao veículo, dependendo da quantidade de eixos que ele possuir. A distância de cobertura de praça é 

simplesmente a diferença da distância entre duas praças. Se uma praça estiver no km 100 e a seguinte no km 

200, a cobertura dessa praça será de 100 km. 

 

Tarifa de Pedágio = Tarifa Leilão x Multiplicador Veículo x Distância de cobertura da Praça 

Equação 5 – Fórmula de Obtenção da Tarifa de Pedágio 

 

Nesse estágio do fluxo de caixa foram calculadas duas situações com VPLs estáticos diferentes: um 

primeiro cenário com a concessionária realizando todos os investimentos e um segundo cenário com a empresa 

só investindo a parte que interessa a ela e atrasando a outra parte dos investimentos. A decisão de criar dois 

cenários na modelagem relaciona-se a avaliar qual seria o impacto do atraso do investimento em relação ao 
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retorno financeiro da empresa. Os demais dados excetuando o investimento, foram iguais para ambos os cenários 

dos modelos, vide o interesse da pesquisa estar voltado para o impacto da não realização do investimento. Os 

cenários considerados foram identificados daqui em diante como cenário 1 e cenário 2, para maior clareza. Não 

foi utilizado na modelagem o termo contratual que implica em a receita só pode ser obtida após 10% dos 

investimentos realizados. 

O resultado obtido no fluxo de caixa operacional foi descontado para se obter o Valor Presente Líquido do 

Projeto utilizando-se o Custo Médio Ponderado do Capital -  WACC, calculado através da Equação 6, a seguir. 

As variáveis utilizadas na fórmula são o custo da dívida (KD) e o custo do patrimônio líquido (KE). 

 

WACC = Ke (% E) + Kd (%D) 

Equação 6 – Fórmula do WACC 

  

O próximo passo, após a obtenção do VPL estático, consistiu na aplicação da simulação de Monte Carlo 

para obtenção de uma única fonte de incerteza, a volatilidade do próprio projeto e que é utilizada na montagem 

da árvore de decisões binomial para a obtenção do alfa – desconto de reequilíbrio ótimo do modelo. A simulação 

foi realizada a partir do fator de risco mais primitivo a impactar o projeto, o tráfego, decomposto em duas 

variáveis que explicam a sua variação, o IPCA e o PIB. A partir do desvio-padrão obtido na simulação de 

Monte-Carlo, outras variáveis de entrada da árvore foram calculadas: o fator de crescimento (u), o fator de 

decrescimento (d) e a probabilidade neutra ao risco (p), para a qual também é necessária, dentro da construção 

do modelo, a utilização da taxa livre de risco (Rf) determinada exogenamente. As Equações 7, 8 e 9 foram 

utilizadas para determinação dos parâmetros descritos. 

 

u = e

 

Equação 7 – Parâmetro de Crescimento 

d = 1/u 

Equação 8 – Parâmetro de Decrescimento 

p = (1+ Rf – d) / (u – d) 

Equação 9 – Probabilidade neutra ao risco 

 

Após a obtenção das variáveis de entrada, o próximo passo foi a montagem da árvore para trinta anos 

(período da concessão). Deste modo, o modelo proposto pode ser resolvido por indução retroativa, similar a 

metodologia utilizada na resolução de jogos sequenciais em teoria dos jogos e na solução do preço de opções 

americanas na teoria de finanças, onde uma árvore é resolvida a partir do último nó até o nó presente, supondo-

se, assim, que os agentes envolvidos tomam decisões ótimas. A lógica de resolução da árvore pode ser explicada 

através do exemplo hipotético abaixo. O VPL é utilizado como valor inicial no instante t=0 e ele cresce a partir 

das variáveis (u) e (d) determinadas conforme apresentado anteriormente. Esse procedimento é realizado até o 

último ano da concessão. A partir desse momento, a árvore é descontada utilizando-se a probabilidade (p) e se 

aplicando a lógica que pretende ser estudada, que nesse modelo, foi analisar a opção estratégica possuída pela 

concessionária, que pode realizar o investimento previsto ou assumir a penalização, conforme será melhor 

detalhado adiante. 
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t=0 t=1 t=2
 

Figura 1 – Exemplo de Árvore Binomial  

 

A árvore hipotética da figura anterior possui três períodos: 0,1 e 2. A lógica por trás do modelo é que em t=0 

a natureza, ou o acaso, como é comum na teoria dos jogos ditos bayesianos, estipulará se o tráfego é alto ou 

baixo. (Dutta, 1999) Admite-se que a natureza é que realiza esse primeiro lance do jogo, pelo fato da 

concessionária e do governo não terem controle em relação ao que pode ocorrer com o tráfego, que pode se 

distanciar bastante com relação ao definido no instante da concessão. Após a natureza jogar em t=0, o governo 

estipula um alfa – percentual de desconto de reequilíbrio, que chamaremos de alfa da ANTT a partir de agora, 

para demonstrar ao concessionário que, se ele não realizar aquele investimento previsto sua tarifa será reduzida 

em N%, reduzindo o seu lucro. Após o governo realizar a sua jogada em t=1, a concessionária toma sua decisão 

racional de investir ou não investir, em t=2. Como pode ser observado a partir do exemplo acima, a 

concessionária sabe como é calculado o valor do alfa da ANTT e com isso pode tomar a decisão mais racional 

para maximizar os seus lucros, podendo essa decisão ser investir ou não.  

A teoria das opções reais demonstra que essa opção de investir ou não, que é a decisão da concessionária, 

possui um valor financeiro atrelado a ela, que pode ser calculado a partir da diferença entre o VPL inicial no 

momento de montagem da árvore e o valor obtido ao se descontar a árvore do instante t=30 até o instante t=0, 

que corresponde a um VPL que embute a existência desta opção estratégica. 

Assim, com os parâmetros expostos até o momento, a decisão estratégica da concessionária fica determinada 

pela equação 10 a seguir. 

 

 

Equação 10 – Problema de otimização da concessionária período a período 

 

A primeira parte da fórmula descreve o impacto da empresa não realizar o investimento, onde o valor do 

projeto para ela será a relação entre o valor presente esperado do projeto, descontado pela taxa livre de risco e 

multiplicado pelo desconto de reequilíbrio, ou seja, se a firma não investir ela será penalizada pelo desconto de 

reequilíbrio alfa. A segunda parte da relação matemática descreve o impacto da empresa realizar o investimento, 

sendo o valor do projeto para ela simplesmente o valor presente no período em questão menos o investimento 

que deveria ser realizado naquele ponto. Aplicando essa relação para descontar a árvore desde o ano trinta até o 
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ano zero, obtém-se o valor da opção estratégica de investir ou não para a concessionária e o alfa ótimo, do ponto 

de vista do poder público,  obtido numericamente a partir da  premissa  que o regulador (ANTT) deve escolher 

um alfa que incentive o concessionário a implementar os investimentos previstos – ou seja, um fator alfa que 

minimize o valor da opção estratégica que ele possui em mãos e que se relaciona, conforme descrito no trabalho, 

a um valor gerado por um desvio oportunista com relação ao combinado contratualmente.  

A comparação entre o valor do valor do parâmetro alfa (α), obtido pelo modelo proposto e aquela obtido 

pela metodologia aplicada pela ANTT permite avaliar ainda a eficácia da aplicação do método na influência 

sobre as concessionárias, na decisão de realizar ou não o investimento. 

O próximo capítulo, assim, apresentará a implementação numérica do modelo, a partir de dados reais de 

uma concessão, seus principais resultados e análises de sensibilidade.  

4. Premissas e Análise de Resultados 

 

A rodovia utilizada como referência para a elaboração do trabalho foi a BR-262, que cruza os estados 

de Espirito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pela sua localização estratégica e 

diversificação de usuários. O trecho utilizado foi a concessão realizada, e vencida pela concessionária Triunfo 

Participações e Investimentos, em dezembro de 2013 de um trecho de 546,3 km em Minas Gerais, interligando 

desde o entroncamento com a rodovia BR-153 até o entroncamento da BR-381. 

O estado mineiro possui um grande polo industrial e agricultor, demandante de vias para escoamento da 

produção e recebimento de insumos. A rodovia BR-262 pode ser utilizada como via de escoamento desses 

produtos, como milho e soja, vindo de estados como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para Vitória e para o 

Sudeste do Brasil, através do entroncamento com a BR-040, que segue até o estado do Rio de Janeiro, passando 

por cidades industriais importantes como Juiz de Fora. Além disso, a BR-262 cruza cidades industrialmente 

importantes no estado de Minas Gerais, começando por Betim, famosa pela indústria automobilística, situada 

perto de cidades como Nova Lima, polo de mineração, Sete Lagoas, polo de siderurgia, indo até próximo de São 

José do Rio Preto, no estado de São Paulo, passando por Uberaba, importantes pela indústria de biotecnologia e 

criação do gado zebu. Além disso a via serve como escoamento para diversas indústrias presentes em cidades 

próximas, como Divinópolis, a 35 km, conhecida pela indústria moveleira, têxtil e siderúrgica; Patos de Minas, a 

159 km, famosa pela indústria de fertilizantes e Uberlândia, a 120 km, conhecida pela indústria de biotecnologia, 

além de setores como calçados, café, cosméticos, entre outros. 

Outro fator que impacta a quantidade de tráfego presente na rodovia, reside no fato de não existirem 

outras rodovias de alto tráfego ao redor, nem ferrovias, pressionando aos empresários, funcionários de empresas 

e setor público e usuários comuns a utilizarem a rodovia para deslocamento. 

Em relação ao prazo da concessão adotado, foi estipulado que o projeto em análise se inicia no 

momento em que a empresa venceu o leilão de concessão. Como se deve levar em consideração o prazo das 

licenças obrigatórias para início das obras, estipulou-se que o inicio da realização dos investimentos ocorreria 

após um ano. Dentre as licenças obrigatórias existem as ambientais, que são a licença prévia e licença de 

instalação das Obras em trechos urbanos, previstas no PER (tópico 5.1.1.b), além da necessidade de 

concordância do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A 

concessionária deve protocolar junto ao IBAMA, dentro de quatro meses após a assinatura do contrato, os 

documentos necessários para a viabilização das obras (tópico 5.1.1.a). Outro parâmetro obrigatório é a entrega 

das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, que deve ser entregue no prazo de 4 meses a partir da 

assinatura do contrato (tópico 6.10). Um terceiro compromisso consiste no plano de desocupação da faixa de 

domínio, que deve ser submetido a ANTT pela concessionária dentro do prazo de três meses (tópico 9.2.2). 

Existe ainda uma licença de instalação, necessária para o cumprimento da primeira meta das Obras de 

Ampliação de Capacidade e Melhorias. Essa licença fica disponível para a concessionária em até um (1) ano 

após a assinatura do contrato. 

 Dentro do modelo proposto e descrito anteriormente, algumas premissas foram realizadas com o intuito 

de implementar-se o passo inicial – VPL estático. Primeiramente, obteve-se a receita do projeto, multiplicando o 

tráfego, pelo preço da tarifa de pedágio. De acordo com o contrato de concessão (item xlvi – página 9), a tarifa 

deve ser ajustada anualmente utilizando o IPCA para cada praça. A receita final foi o somatório das receitas das 

cinco praças de pedágio. No modelo só foi utilizada a receita obtida a partir da tarifa de pedágio, não se levando 
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em consideração as receitas extraordinárias, que são receitas obtidas de outras origens, como publicidade de 

outras empresas na rodovia.  

De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), no trecho utilizado existem cinco praças, 

situadas em Campo Florido, Campos Altos, Luz, Perdizes e Florestal/Pará de Minas. A tarifa foi determinada 

através da fórmula apresentada a seguir, na qual a tarifa utilizada foi a tarifa vencedora do leilão, que no caso da 

BR-262 foi 0,02851 por km rodado correspondente ao valor apresentado pela Triunfo com deságio de 52%.  

Os valores apresentados pelas concessionárias no certame divulgados pela ANTT podem ser observados 

na Tabela 1, a seguir, lembrando-se que nos leilões de rodovias, o vencedor é a empresa que propuser o menor 

lance. 

Tabela 1 – Lances Apresentados no Leilão 

Proponente Valor do Lance Deságio 

Teto 0,05940  - 

Triunfo Participações 0,02851  52% 

Invepar 0,03437  42% 

Consórcio Via Capital 0,03493  41% 

Consórcio Rodovias Federais 2013  0,03683  38% 

Companhia de Participações em 

Concessões 
0,04668  21% 

 

O multiplicador do veículo se refere ao valor pelo qual deverá ser multiplicado a tarifa resultante do 

leilão devido a quantidade de eixos dos veículos. Esse fator já é tabelado no contrato de concessão (item 18.2.6).  

Por último, a distância de cobertura da praça consiste em quantos quilômetros a praça de pedágio 

engloba, que foi determinada através da distância entre duas praças.  

As tarifas de referência utilizadas na elaboração da pesquisa podem ser observadas na Tabela 9, a 

seguir. As quatro categorias utilizadas para projeção da receita foram a categoria 1, englobando automóveis, a 

categoria 2, com ônibus, a categoria 4, com caminhão, a categoria 6, com caminhão com reboque e semirreboque 

e por último a categoria 10, com motocicleta.  

 A distância de cobertura de cada pedágio é estipulada no contrato de concessão (tópico 18.3.3). 

 

Tabela 2 – Tarifas de Pedágio (Categoria) 

Tarifa pedágio (Categoria) 

Praças BR-262 Km 1 2 4 6 10 

Praça 1  99,1  2,8 5,7 8,5 11,3 1,4 

Praça 2 102,5  2,9 5,8 8,8 11,7 1,5 

Praça 3 109,0  3,1 6,2 9,3 12,4 1,6 

Praça 4 129,4  3,7 7,4 11,1 14,8 1,8 

Praça 5 106,4  3,0 6,1 9,1 12,1 1,5 

 

Para obtenção do tráfego da rodovia, foi utilizado a variável Veículo Diário Médio Anual (VDMA), 

uma média da quantidade de veículos que passam pela praça de pedágio por dia, divulgado pela ANTT para a 
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rodovia em questão. O VDMA para cada praça de pedágio foi multiplicado por 365, número de dias para 

obtenção do tráfego anual.   

Em função da agregação dos dados publicados em somente três categorias: automóveis, caminhões e 

motos, determinou-se a participação de cada modalidade de veículo de interesse aplicando-se um percentual 

decorrente da quantidade do veículo de interesse em cada categoria. Assim foi aplicado um percentual na 

categoria 1 (automóveis) para saber quanto desse valor se referia exclusivamente a automóveis (categoria 1) 

repetindo-se o mesmo raciocínio para ônibus (categoria 2), e na categoria 4 (caminhões), para verificar quantos 

eram caminhões simples (categoria 4) e quantos eram caminhões com reboque (categoria 6). 

 Esse percentual foi calculado a partir dos dados da frota brasileira em 2013 publicados pelo Denatran, 

apresentados no Anexo 5 -  Frota de Veículos Brasileiros. Os fatores obtidos podem ser vistos na Tabela 10, a 

seguir. Para a obtenção dos fatores da categoria 1 e 2, foram somados os dados relativos a automóveis, 

camioneta, utilitário, caminhonete, ônibus e micro-ônibus, enquanto para obtenção das categorias 4 e 6, foram 

somados os dados de caminhão, caminhão trator, trator e reboque e semi-reboque. Essas divisões seguem a 

divisão presente no contrato de concessão da rodovia (tópico 18.2.6). 

 

Tabela 3 – Fatores de Ajuste do Tráfego 

Fatores de Ajuste Percentual de Ajuste 

Categoria 1 98% 

Categoria 2 2% 

Categoria 4 62% 

Categoria 6 38% 

 

Como se trata de um projeto de 30 anos de duração, iniciado em 2013 e a ser concluído em 2043 o 

tráfego e a tarifa de pedágio devem ser ajustados de acordo com o horizonte de tempo. O tráfego foi ajustado 

utilizando o crescimento do PIB, projetado, devido às incertezas macroeconômicas, enquanto a tarifa de pedágio, 

assim como os custos, foi ajustada utilizando a variação do IPCA. Os dados do PIB foram obtidos a partir do 

IBGE e as projeções obtidas da EPE2050, estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia, onde uma 

projeção dos próximos cinquenta anos é realizada para o país. O IPCA foi obtido a partir do IBGE e a projeção 

realizada na realidade foi a previsão de manutenção do valor, como pode ser observada no gráfico, em virtude da 

ação de governo de manter o valor dentro da meta.  

A receita bruta foi obtida multiplicando a tarifa de pedágio pelo tráfego calculado, determinando-se a 

partir daí os impostos que impactam na receita do projeto para obtenção da receita líquida. Para o cálculo foram 

utilizados o Imposto sobre serviços (ISS), com uma alíquota de 5%, o Programa de Integração Social (PIS) com 

alíquota de 0,65% e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) com 3% de alíquota. 

A receita bruta para o primeiro ano foi de 76 milhões, chegando a um valor de 807 milhões daqui a 30 

anos, valores iguais tanto para o cenário 1, quanto para o cenário 2. A receita líquida variou de 70 milhões até 

737 milhões no ano 30. 

O próximo passo no modelo de fluxo de caixa estático foi a determinação dos custos operacionais, a 

partir de dados divulgados pela ANTT para a concessão em questão. As categorias de custos consideradas foram: 

administrativos, operação, conservação e monitoração. Devido a agregação de valores por trechos da concessão e 

a pesquisa englobando, conforme previamente explicado, somente um trecho da concessão, foi realizado uma 

ponderação nos custos, utilizando como variável de ajuste os quilômetros totais.  Além disso os custos também 

foram ajustados através do IPCA. A variação dos valores no horizonte temporal foi de R$ 30 milhões no ano um 

até 115 milhões no ano trinta.  

De acordo com o modelo clássico de finanças, com a retirada dos custos operacionais da receita líquida, 

atinge-se o Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), que variou de 40 milhões 

no ano 2013 até 623 milhões no ano 2043.  

O próximo passo foi a aplicação da depreciação, com valor estipulado de 10% do Capital Expenditure 

(CAPEX), obtido a partir de dados publicados pela receita federal. Nesse passo ocorreu a primeira diferença 

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

951



 

 
 

entre o cenário 1 e cenário 2, pois como no primeiro cenário todo o CAPEX era realizado, a depreciação era 

maior do que no cenário 2, onde somente uma das variáveis era utilizada. As variáveis escolhidas na modelagem 

serão explicadas a frente no momento da abordagem do CAPEX para obtenção do fluxo de caixa. 

 Ao se retirar a depreciação do EBITDA, obteve-se o Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), base 

para a obtenção do Net Operational  Profits After Taxes (NOPAT), resultado da multiplicação do EBIT por um 

menos o imposto, cuja alíquota utilizada foi de 34%, aberta em 25% do imposto de renda e 9% da contribuição 

social sobre o lucro líquido.  

O último passo para obtenção do fluxo de caixa estático foi calcular o fluxo de caixa a partir dos dados 

obtidos no NOPAT. Primeiramente somou-se novamente a depreciação, retirada anteriormente, ao valor do 

NOPAT, obtendo o fluxo de caixa dos ativos. Isso ocorre porque a depreciação não simboliza um desembolso 

financeiro e sim um movimento contábil, permitido pela legislação, para redução do pagamento de imposto de 

renda. O próximo passo foi obter o fluxo de caixa operacional, resultado do somatório do fluxo de caixa dos 

ativos com o fluxo de caixa dos investimentos, determinado pelo CAPEX. O resultado dessa soma consiste no 

fluxo de caixa operacional, que será descontado pelo método WACC para obtenção do VPL do projeto. O 

resultado obtido para os três primeiros e os três últimos anos de ambos os cenários da parte dos fluxos de caixa 

são apresentados na Tabela 4 a seguir, onde FCA significa o fluxo de caixa dos ativos, FCI o fluxo de caixa dos 

investimentos, FCO o fluxo de caixa operacional e FCD o fluxo de caixa descontado pelo WACC.  

Tabela 4 – Valores dos Fluxos de Caixa para ambos os Cenários 

 

Cenário 1 Cenário 2 

Ano FCA FCI FCO FCD FCA FCI FCO FCD 

2013 - - - - - - - - 

2014 26,14 - 26,14 23,52 26,14 - 26,14 23,52 

2015 32,94 96,88 (63,94) (51,77) 29,65 - 29,65 24,00 

2041 353,78 90,87 262,91 13,67 352,14 42,43 309,71 16,10 

2042 383,18 104,23 278,95 13,05 381,54 55,79 325,75 15,24 

2043 421,50 311,90 109,60 4,61 419,85 263,46 156,39 6,58 

 

Em relação ao CAPEX, duas variáveis foram utilizadas para se estudar a eficácia do modelo. A primeira 

foram os investimentos em manutenção de rodovias, que se abrem em pavimento, elementos de proteção e 

segurança, obras-de-arte especiais, sistema de drenagem e obras-de-arte correntes, terraplenos e estruturas de 

contenção, canteiro central e faixa de domínio, edificações e instalações operacionais, sistemas elétricos e de 

iluminação, manutenção de contornos e manutenção de marginais. A segunda foram as obras de ampliação da 

capacidade e de outras melhorias, que engloba melhorias em trechos urbanos e melhorias físicas e operacionais.  

O valor total investido, ao longo dos trinta anos, para a variável de manutenção de rodovia foi de R$ 

2,292 bilhões e para a variável obras de ampliação foi de R$ 2,110 bilhões, segundo dados publicados pela 

ANTT para o trecho de referência na modelagem em construção. No primeiro cenário, assumiu-se que a empresa 

realizou os investimentos previstos em ambas as variáveis, que simboliza o cenário da concessionária investindo 

todo o valor sob sua responsabilidade. No segundo assumiu-se que a empresa só realizou os investimentos 

relacionados a manutenção de rodovia, deixando de realizar os investimentos obrigatórios de ampliação, visando 

assim ter um lucro maior com o projeto, não sendo tão impactado por futuras penalidades. Os valores do CAPEX 

podem ser observados nas figuras 2 e 3 a seguir. 
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Figura 2 – CAPEX Realizado no Cenário 1 

 

 

Figura 3 – CAPEX Realizado no Cenário 2 

 

Com relação à taxa de desconto, o manual brasileiro recomenda a taxa de 12% a.a., similar à aplicada 

pelo Banco Mundial. Não há maiores explicações sobre a racionalidade utilizada para se chegar a esse número 

relativamente alto. É interessante também notar que o risco de um projeto é medido por meio de análises de 

sensibilidade, porém ignorando benefícios indiretos. Em um país como o Brasil, com grande volatilidade das 

taxas de juros, escolher a taxa de desconto para projetos de tão longo prazo é, de fato, um desafio. (Brandão, 

2002) O WACC obtido e utilizado para descontar o fluxo de caixa de ambos os cenários foi 11,14% a.a., muito 

próximo ao defendido pela literatura, conforme explicado no parágrafo anterior.    

Na avaliação financeira, a taxa de desconto deve refletir a percepção de risco do projeto. Para se obter 

os valores percentuais referentes a dívida (KD) e ao patrimônio líquido (KE), utilizou-se a média dos dados 

obtidos de quatro concessionárias: Camargo Corrêa (CCRO3), Ecorodovias (ECOR3), Arteris (ARTR3) e 

Triunfo (TPIS3), conforme apresentado na Tabela 12. A relação obtida foi de 68% em dívida e 32% em 

patrimônio líquido, como pode ser visto na tabela abaixo. 
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Tabela 5 – Dados Concessionárias 

Ação Beta Debt Equity 

CCRO3 0,6201 76% 24% 

ECOR3 0,8912 63% 37% 

ARTR3 1,0974 74% 26% 

TPIS3 1,2182 60% 40% 

Setor 0,9567 68% 32% 

 

Para obtenção do custo da dívida (Kd), supõe-se um peso de 50% para a taxa de juros de longo prazo 

(TJLP) somados de dois pontos percentuais e 50% para a média do prêmio das debentures no mercado. Para o 

custo do capital próprio (Ke), calculou-se o CAPM, tendo como dados de entrada a taxa livre de risco, de 

10,53%, um beta desalavancado de 0,68 e um prêmio pelo risco de 5,59%. Os dados foram obtidos a partir de 

planilhas publicadas pela ANTT. 

Após descontar o projeto, o VPL obtido para o cenário 1, com todo valor investido foi de R$ 10 

milhões, enquanto no cenário 2, de investimentos de interesse da concessionária foi de R$ 409 milhões, 

confirmando a lógica de que a empresa pode se beneficiar da não realização do investimento, tendo assim um 

retorno maior, confirmando o comportamento que é o alvo de estudos desta trabalho.  

As figuras 22 e 23 a seguir mostram os fluxos de caixas operacionais de ambos os cenários, antes de 

serem descontados para cálculo do VPL -  em ambos os dados estão em milhões de reais.  

 

 

Figura 4 – Fluxo de Caixa Operacional – Cenário 1 
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Figura 5 – Fluxo de Caixa Operacional – Cenário 2 

 

Na etapa da simulação de Monte Carlo, foram elaborados 30 cenários aleatórios, obtendo-se o desvio-

padrão (σ) a ser utilizado na árvore binomial da ordem de 36%. Esse valor implicou nos demais parâmetros do 

modelo binomial -  parâmetro de subida u = 1.38, parâmetro de queda d = 0.72 e a probabilidade p de 0,57. 

Com a aplicação dessas variáveis foi elaborada a árvore binomial do ano zero até o ano trinta, 

possibilitando, assim, encontrar-se o valor da opção da concessionária.  

O parâmetro alfa ótimo, do ponto de vista do regulador, foi obtido numericamente, variando-se a partir 

de zero e com intervalos de 0,02, visando-se obter qual alfa retornaria o maior valor de opção para a 

concessionária, conforme apresentado na Figura 24. Como os valores a partir de 0,34 permaneceram fixos, o 

gráfico contempla somente até 0,50 para melhor visualização. Percebe-se, então, que este percentual, obtido a 

partir do modelo proposto, é o que limita o valor da opção estratégica do concessionário.  

 

 

Figura 6 – Real Option do Concessionário 

 

Conforme pode ser visto no comportamento da curva na figura acima, conforme o alfa vai aumentando, a 

opção do concessionário também aumenta, até o momento que o alfa atinge o valor de 0,34, ponto cujo valor da 

opção estratégica da empresa é de 79,30 milhões. Com isso, o valor do alfa obtido através do modelo foi de 0,34. 
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O cálculo do alfa da ANTT, correspondente ao Desconto de Reequilíbrio, é realizado através da Equação 1 

apresentada anteriormente no tópico 6 – Tarifas de Pedágio.  

Os resultados obtidos calculados foram R$ 671 milhões para o VPI, correspondente ao valor presente dos 

investimentos totais, R$ 376 milhões para o VPC, correspondente ao valor presente dos custos operacionais e R$ 

259 milhões para o VPSin correspondente ao valor presente dos investimentos na variável obras de ampliação, 

determinando-se um alfa de 0,25 através da metodologia da ANTT, um valor 38% menor do que o obtido pelo 

modelo proposto, conforme apresentado na Tabela 6 a seguir, mostrando que o modelo da ANTT subestima o 

valor potencialmente ótimo do desconto de reequilíbrio. 

 

Tabela 6 – Resultados Obtidos para o Parâmetro Alfa 

Modelos  Resultado α   Diferença Percentual  

Proposto 34,00% 
38% 

ANTT 24,72% 

 

Para que a comparação pudesse ser realizada entre os dois modelos, ambos foram calculados para o cenário 

dois apresentado anteriormente, que ocorre quando a concessionária só realiza os investimentos de manutenção 

na rodovia e não investe nas obras de ampliação.  

Como pode ser observado, a modelagem utilizando a árvore binomial, na qual são levadas em consideração 

a opção estratégica da firma investir ou não, variável que o modelo estático do fluxo de caixa não considera, 

além de considerar a flexibilidade da variação do tráfego, que pode forçar a empresa também preferir não 

investir, retorna um desconto de reequilíbrio (alfa) mais alinhado com as expectativas de mercado, na qual 

quanto maior o desconto, mais as firmas serão obrigadas a realizar os investimentos para evitarem de serem 

impactadas nos suas tarifas de pedágio e consequentemente no seu lucro. 

Após o término da modelagem foi realizada uma análise de sensibilidade para as duas variáveis que 

impactam diretamente o modelo: o PIB e o IPCA. Para ambas, buscou-se verificar qual seria o impacto da 

variação delas no desconto de reequilíbrio, estudando se o modelo apresentado obteria resultados melhores que o 

da ANTT em cenários diferentes.  

A variável PIB impacta a receita, pois a mesma ajusta a quantidade de carros que passarão nos pedágios nos 

anos futuros, com isso o aumento do PIB levaria a um aumento da receita. Como somente a receita bruta da 

empresa é afetada por essa variável e todas as outras linhas do fluxo de caixa permanecendo inalteradas, um 

aumento no PIB levaria a um aumento do VPL do projeto. Com isso, analisando a igualdade matemática do 

modelo, que simboliza a situação onde o gestor é indiferente entre investir ou não, apresentada novamente na 

equação 11 abaixo, se o valor do projeto (V) aumenta, com o investimento permanecendo constante, para que a 

igualdade permaneça, é necessário que ocorra um aumento do alfa. Como o governo deseja forçar a 

concessionária a realizar o investimento, para que isso ocorra o retorno no cenário de investir (V – I) deve ser 

maior que o retorno no cenário de não investir (αV), pois caso contrário a firma iria preferir não investir para 

obter um valor de projeto maior. Com isso, analisando a equação matemática, para forçar um retorno no cenário 

de investir maior, é necessária uma redução do alfa, pois assim o retorno no cenário de não investir será 

reduzido, levando a empresa a preferir investir. O motivo do investimento permanecer constante é uma premissa 

adotada, devido ao fato dos dados terem sido obtidos no site da ANTT já para os 30 anos, assim não 

necessitando de ajuste via PIB ou IPCA. 

 

Equação 11 – Situação de Indiferença na Decisão do Gestor 

V – I = V 

 

A análise de sensibilidade do PIB foi realizada buscando analisar cenários da economia com PIB´s ruins e 

melhores para o Brasil, variando assim o seu valor de 1,3% a 5,5%. O valor estipulado foi utilizado nos 30 anos 

do modelo. Como pode ser observado na figura 25, conforme o PIB aumenta, o alfa obtido pelo modelo proposto 
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se reduz, atingindo um valor de 18% no cenário de bom desempenho econômico do país. O resultado esperado 

confirma a hipótese de que o modelo proposto agrega para análises de projeto de concessão de rodovia, pois se o 

cenário econômico está favorável para um país, a tendência é que a concessionária realize os investimentos pois 

está tendo um lucro alto, não precisando assim deixar de investir visando um maior lucro; em contrapartida, em 

cenários de baixo crescimento, a obrigação da obtenção de lucro, pode levar a comportamentos oportunistas por 

parte da empresa, levando ela a deixar de realizar os investimentos necessários. 

 

 

Figura 7 – Sensibilidade do Alfa x PIB 

 

Ao se analisar o impacto da inflação, o resultado obtido, através da igualdade matemática apresentada 

anteriormente, demonstra que um aumento na inflação também leva a um aumento no VPL, pois impacta na 

tarifa de pedágio, assim impactando a receita. A diferença em relação ao PIB ocorre nos custos operacionais, que 

também são impactados pela inflação, conforme contrato de concessão. Com isso a magnitude de impacto do 

IPCA no VPL é menor do que a do PIB. 

Como pode ser visto na figura 8, o intervalo utilizado para a análise do IPCA foi o centro da meta 

(4,5%) e o teto da meta (6,5%) do governo brasileiro. O resultado obtido foi de que para cenários de baixa 

inflação, o modelo proposto se torna mais eficiente na medição do desconto de reequilíbrio, atingindo um valor 

de 0,37 contra 0,252 do modelo da ANTT, uma diferença de quase 12%. Em cenários de alta inflação, o modelo 

da ANTT pode estar superestimado, devido ele não incorporar a incerteza presente no modelo, com isso não 

sendo impactado como o modelo proposto. Em cenários de alta inflação, como o teto da meta de 6,5%, o modelo 

da ANTT obtém um valor para o desconto de 0,232, enquanto no modelo proposto o valor é e 0,22. Esse 

comportamento pode ser explicado pelo fato de que cenários de alta inflação, no modelo apresentado, levam a 

um aumento do valor do projeto; com isso, assim como no caso do PIB mostrado anteriormente, é necessário que 

o valor do projeto no caso de não investir seja menor do que no caso de investir. Para que isso ocorra, assumindo 

um aumento no valor do projeto (V) é necessária uma queda no valor do alfa, assim como explicado 

anteriormente para o PIB. 

Esse comportamento também corrobora a atitude econômica das firmas. Em cenários de alta inflação, a 

empresa provavelmente estará com dificuldades maiores do que em cenários de baixa inflação, com isso se o 

governo realizar altos descontos na firma, a mesma poderá ter problemas na realização dos investimentos.  

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

957



 

 
 

 

Figura 8 – Sensibilidade do Alfa x IPCA 

 

Como pode ser observado nas análises apresentadas, as variáveis de IPCA e PIB impactam diretamente 

o modelo apresentado, levando a resultados diferentes dependendo do cenário econômico do país. O modelo 

proposto engloba mais informações do que o modelo da ANTT, sendo assim mais impactado com as variações 

da inflação e do PIB, podendo o segundo estar superestimado em cenários de alto crescimento ou de alta 

inflação. Uma possível proposta de estudo futuro para essas variáveis seria realizar um modelo mais robusto na 

qual as variáveis do PIB e IPCA fossem analisadas estocásticamente, levando a uma análise mais profunda dos 

seus impactos. 

 

5. Conclusão 

 

O setor rodoviário necessita de estudos constantes que abordem como melhorar a situação da infraestrutura 

de transportes no Brasil.  

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se perceber que o desconto de reequilíbrio força as 

concessionárias a realizarem seus investimentos para que a tarifa de pedágio não seja reduzida.  

Esse efeito alinhado com outros argumentos teóricos, como ganhos de produtividade, receitas alternativas, 

redução do custo de crédito e comportamento da demanda, podem ajudar a se ter uma tarifa mais justa, que leve 

em consideração tanto o lucro das firmas quanto a questão da modicidade para os consumidores. Assim como 

um maior desconto de reequilíbrio reduzirá a tarifa a ser cobrada do consumidor, ganhos de produtividade, lucro 

com receitas alternativas, redução do custo de crédito e aumento da demanda podem levar a uma redução da 

tarifa, vide a concessionária estar lucrando com todas as variáveis apresentadas.  

A união dos fatores nos contratos de concessão pode levar a incentivos mais corretos no setor rodoviário, 

levando a uma evolução do setor e com isso um desenvolvimento maior do país. 

Assim, este trabalho abordou a construção de um modelo para análise do desconto de reequilíbrio, 

parâmetro contratual na qual a firma possui sua tarifa de pedágio reduzida devido a não realização de 

investimentos. Como pode ser visto, a modelagem utilizada pela ANTT não leva em consideração o 

comportamento estratégico da firma de escolher decidir se investe ou não, vide a concessionária saber a priori 

qual desconto lhe será aplicado, podendo assim maximizar seu lucro já levando em consideração as penalidades 
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que irá sofrer. Esse comportamento estratégico faz com que as concessionárias continuem tendo retornos grandes 

não realizando investimentos necessários para a população, o que leva a constante problemas nas rodovias 

brasileiras, como dificuldade para escoamento dos produtos e grande número de acidentes. O uso de modelo que 

leve em conta outras variáveis relacionadas ao processo decisório e a interação entre os agentes conduz a um 

resultado que sinaliza no sentido que a margem do poder público exercer o ser controle pode ser ampliada na 

medida em que o alfa de 0,34, determinado pelo modelo proposto representa um valor maior que o alfa de 0,25, 

determinado pela metodologia adotada pelo regulador. 

Portanto, levar em consideração as variáveis estratégicas e as flexibilidades do modelo levam a um aumento 

do desconto de reequilíbrio em 38% de 0,25 para 0,34, conduzindo assim a um impacto maior nas receitas das 

empresas, visando assim um maior alinhamento entre o lucro das concessionárias e o benefício ganho pela 

população em usar rodovias de qualidade. 

A importância do estudo realizado reside não somente no seu resultado numérico, sinalizador de espaço para 

a ação reguladora do poder público, mas, em especial, pelo fato de construir uma nova abordagem para a 

determinação do desconto de reequilíbrio, combinando teorias conhecidas dentro da Ciência Econômica – 

Opções Reais e Teoria dos Jogos – e  capazes de avaliar de maneira mais abrangente cada dificuldade do 

problema,  permitindo assim a sua utilização na prática, tanto para o regulador quanto para os regulados..  

Os resultados obtidos no desenvolvimento do modelo indicam a existência de um campo de pesquisa a ser 

percorrido e algumas propostas de estudos futuros podem ser formuladas no sentido da utilização de modelos 

mais complexos e que considerem mais variáveis durante a estimativa do fluxo de caixa, como por exemplo, o 

financiamento junto aos bancos, através da TJLP para a realização de investimentos e receitas extraordinárias. 

Outra extensão natural da pesquisa seria a inclusão da escolha do alfa ótimo por parte do regulador de maneira 

dinâmica, constituindo um problema mais complexo de otimização intertemporal, além de abordar no processo 

de estimação do desconto, não somente o ganho para a concessionária e também o custo social atrelado a ele, 

buscando analisar o impacto na sociedade dessa modelagem.   
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