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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos o LPVR como uma metodologia alternativa para o atual modelo de 

concessões rodoviárias apresentado nos recentes leilões. Aplicamos a mesma para a concessão das BR´s-

060, 153 e 262 – vencida pela CONCEBRA no final do ano de 2013 e cujo contrato foi efetivamente 

assinado em janeiro de 2014. Este modelo tem como maior objetivo mitigar o risco de tráfego, que no 

atual modelo é todo alocado a concessionária. Assim, o exercício contrafactual realizado mostra as 

vantagens e desvantagens da metodologia LPVR frente ao arcabouço atualmente em uso no Brasil, com 

destaque para os possíveis usos da abordagem em termos de uma melhor repartição de riscos e  desenho 

de processos de atribuição.  
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1.INTRODUÇÃO: 

Desde a segunda metade da década de 90, o Governo Federal adotou políticas relativas à concessão 

de pontes e rodovias à iniciativa privada, num esforço de financiar os investimentos em infraestrutura 

necessários ao país.  

Com o intuito de atrair mais investidores e tornar o negócio de concessão de rodovias mais rentável, 

o Governo Federal anunciou, em fevereiro de 2013, alteração nas regras do modelo de concessão do 

Programa de Investimentos em Logística. Tais mudanças englobam novo prazo para concessões, redução 

da perspectiva do aumento da demanda, prazo total de financiamento, prazo de carência, exigibilidade de 

comprovação do patrimônio líquido da empresa e outras. 

As concessões de rodovias são outorgadas pelo governo federal, ou por um governo estadual, por 

meio de leilões públicos, e há, também, um mercado secundário de concessões de rodovias em que o 

acionista de uma concessão de rodovia já existente, e em operação, pode alienar parte ou todo o capital 

dessa empresa para outro investidor, desde que com a anuência do poder concedente, que é a esfera de 

governo responsável pela concessão. 

A concessão de rodovia é uma companhia que tem características peculiares em relação às outras 

empresas: costuma ter vida útil definida por um contrato de concessão e tem que ser uma sociedade 

anônima de propósito específico - SPE, isto é, não deve exercer nenhuma outra atividade que não a 

exploração comercial do trecho da rodovia concedido. 

Esse tipo de empresa tem, também, compromissos de prestação de serviços aos usuários da via e 

realização de investimentos de melhoria e expansão. O preço do serviço é definido no contrato de 

concessão ou no leilão público, não sofrendo alterações ao longo do prazo do contrato, exceto pelos 

reajustes anuais com base na inflação e ajustes por equilíbrio econômico financeiro decorrente de fatos 

supervenientes ao contrato de concessão, como por exemplo, aumento da alíquota de impostos, 

modificação de projetos de obras pelo Poder Concedente e outros. 

Muito se discute sobre a fixação de uma taxa interna de retorno teto (TIR) para concessões 

rodoviárias no Brasil, cujo cálculo é baseado na metodologia da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). – RESOLUÇÃO Nº 4.075, DE 3 DE ABRIL DE 2013. O mesmo leva em conta o 

custo médio ponderado de capital (WACC), que se obtém a partir dos betas de companhias abertas do 

setor de concessão de rodovias no mercado brasileiro (modelo CAPM – em se tratando de custo capital 

próprio) e a partir do custo de capital de terceiros – adotando premissas utilizadas pela própria ANTT. Em 

ambos são utilizados dados históricos. Ou seja, a TIR teto para o projeto é o WACC calculado através da 

metodologia estipulada. 

A TIR é determinada em razão das características econômicas vigentes na data da contratação para 

balizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permanecendo fixa durante toda a vigência da 

concessão. Nas licitações das concessões federais de 2007 (segunda etapa das concessões rodoviárias 

federais), por exemplo, a TIR foi limitada pelo governo ao máximo de 8,95% a.a., enquanto nas 

concessões contratadas no período de 1996 a 1998 (primeira etapa) a taxa ficou entre 18% a.a. e 24%a.a. 

(TCU, 2007). 

A manutenção dessas taxas de retorno fixas ao longo de prazos tão longos não condiz com a 

dinâmica dos custos efetivos, dos custos de oportunidade e nem dos demais indicadores econômicos que 

acompanham as oscilações da economia. Ou seja, o WACC do projeto não é fixo ao longo do prazo da 

concessão, ao contrário da TIR estipulada no momento da concessão. 

Uma das controvérsias mais frequentes nas concessões de diversos países diz respeito ao risco de 

tráfego, em virtude da dificuldade de projetar o fluxo de veículos em prazos tão longos. Para superar tais 

dificuldades, alguns países, como México e Colômbia, por exemplo, optaram por oferecer garantias de 

tráfego mínimo. Austrália e Reino Unido mitigaram riscos em parceria com as empresas privadas, 

enquanto o Brasil atribui tal risco às concessionárias (BRANDÃO & SARAIVA, 2007). 

Muitos governos em todo o mundo estão introduzindo mecanismos para mitigar o risco de tráfego. 

Um destes mecanismos é estabelecer no contrato de concessão prazos flexíveis, ao invés de fixos. 

Neste sentido, um dos mais sofisticados mecanismos desta natureza, que permite a utilização de 

prazos flexíveis nas concessões, é o LPVR ( “Least Present Value of the Revenues – Menor Valor 

Presente das Receitas”), que foi desenvolvido por Engel et al.(1997,2001) e será alvo do estudo 

apresentado neste trabalho. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar um estudo “contra-factual”, 

apresentando a modelagem LPVR para uma rodovia recentemente concedida no Brasil sob o mecanismo 

atual, explicitando, assim, as potenciais vantagens e desvantagens caso o sistema em questão fosse 

adotado em nosso país. A intenção, então, é contribuir para o desenho de concessões rodoviárias no 

Brasil, trazendo ao debate mecanismos alternativos de mitigação de riscos, essenciais dentro do processo 

de atribuição.  

Através das simulações realizadas a partir do mecanismo LPVR, pode-se notar que o risco de tráfego 

torna-se menor à medida que o prazo da concessão é ajustado de acordo com as receitas atingidas. Ou 
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seja, a duração da concessão se reduz quando o tráfego observado é maior que o estimado e se estende 

quando o tráfego observado é menor, de forma que os riscos de upside e downside no projeto, em termos 

de retorno, são simétricos.  

Além disso, o LPVR pode ser utilizado como o mecanismo nos leilões de concessões para a 

definição da concessionária vencedora, ou seja, aquela que apresente o menor valor presente das receitas. 

Hoje, as concessionárias vencedoras são aquelas que oferecem a maior taxa de desconto em relação à 

tarifa-teto definida pelo governo. Neste sentido, a metodologia de implementação do LPVR via simulação 

de Monte-Carlo proposta neste trabalho pode ser utilizada pelo poder público para calibrar o prazo 

máximo do projeto, fonte de controvérsias junto a iniciativa privada no tocante a este mecanismo.  

O artigo  encontra-se organizado da seguinte maneira: apresentamos no próximo capítulo um 

comparativo entre os dois mecanismos, aquele atualmente em uso no Brasil e o LPVR; no terceiro 

capítulo temos a descrição do estudo de caso contra-factual, envolvendo trechos recentemente concedidos 

no Brasil; por fim, no capítulo final, apresentamos as conclusões e principais extensões para este trabalho. 

 

 

2.COMPARAÇÃO DOS MECANISMOS ATUAL x PROPOSTO: Taxa de Desconto (WACC) x 

Menor Valor Presente das Receitas (LPVR) 

2.1)  Taxa de Desconto:WACC 

Atualmente o critério adotado pela agência reguladora (ANTT), para a Terceira Etapa de 

Concessões Rodoviárias Federais, expresso na Resolução número 4.075, de 3 de abril de 2013, é a 

fixação de uma Taxa Interna de Retorno para os Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira de uma 

concessão, calculada através do custo de capital expresso pelo WACC (Custo Médio Ponderado de 

Capital). O órgão regulador utiliza dados de algumas companhias abertas do setor de concessão de 

rodovias como referência para a Taxa Interna de Retorno do projeto/concessão, sendo esta relevante  

tanto para o estabelecimento do teto tarifário quanto como medida de referência para o equilíbrio 

econômico-financeiro. A fórmula do WACC segue na equação (1) abaixo: 

 

                                 WACC = E/(E+D) Re + D/(E+D) Rd (1-T) )     (1) 

 

Onde, 

E – capital próprio; 

D – capital de terceiros; 

RE – custo de capital próprio; 

RD – custo de capital de terceiros; 

T – impostos sobre a renda. 

 

 

O custo de capital próprio do WACC (RE) é calculado com base no Modelo de Apreçamento de 

Ativos de Capital (Capital Asset Pricing Model) – CAPM utilizando-se a seguinte equação: 

 

 Re = Rf + (Rm – Rf)  (2) 

 

Onde, 

 

             RE – custo de capital próprio; 

            Rf - é a taxa livre de risco; 

β – beta ou índice de risco sistemático; 

Rm - é a taxa de risco de mercado; 

 

Para o cálculo do beta da fórmula acima, a ANTT utiliza os dados históricos (período de janeiro 

de 2005 até junho de 2011) de 3 empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&F 

Bovespa ligadas ao setor de concessões de rodovias – Companhia de Concessões Rodoviárias S.A 

(CCRO3), Arteris S.A.(ARTR3 - antiga Obrascon Huarte Lain S.A) e Triunfo Participações e 

Investimentos S.A.(TPIS3). Apesar de ser um número reduzido de ativos considerado na amostra, estas 

empresas respondem por ¾ dos ativos regulados pela ANTT, ou seja, um percentual bastante expressivo. 

A equação (3) mostra a fórmula do beta alavancado de cada empresa. 
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Onde, 

COV(Rativo;Ríndice) é a covariância entre os retornos diários das ações e os retornos diários do 

índice de referência; 

Var(Ríndice) é a variância dos retornos diários do índice de referência. 

 

A idéia é desalavancar o beta dessas empresas através da fórmula representada na equação (4) , 

achar um beta desalavancado ponderado pelo capital próprio de cada empresa, considerando as 

concessões reguladas pela ANTT, e realavancá-lo de acordo com a estrutura de capital proposta pelo 

Poder Concedente, ( neste trabalho usaremos como estrutura de capital de referência  56,27% de dívidas e 

43,73% de equity, o que  pode ser detalhado na Resolução número 4.075, de 3 de abril de 2013) , 

conforme equação (5). 

 

                                              

 

Onde, 

 

Ei é o capital próprio representado pela média do patrimônio líquido da empresa no período considerado 

e; 

 

Di é o capital de terceiros representado pela média das dívidas de curto e longo prazo (empréstimos, 

financiamentos, debêntures) da empresa no período considerado. 

 

T é o imposto representado pela média dos impostos pagos sobre a renda da empresa no período 

considerado. 

 

*Estas informações foram retiradas dos relatórios financeiros publicados pelas empresas em questão. 

 

Realavancando o β: 

 
 

Para o cálculo de um βdesalavancado único, é feita a ponderação do βdesalavancado de cada empresa de acordo 

com o capital próprio de cada uma, considerando as concessões reguladas pela ANTT, conforme equação 

(6): 

 

 
 

 

 

 

 
 

A estimativa do custo de capital de terceiros (RD) é calculada através da ponderação de fontes de 

financiamento existentes no mercado, seja por empréstimos disponibilizados por bancos públicos ou 

privados, ou por emissão de títulos de dívida privada, por meio de debêntures, que são os meios mais 

acessados por concessionárias reguladas pela ANTT para captação de recursos com o objetivo de 

financiar os projetos e para capital de giro.  

São considerados apenas dados do mercado doméstico para composição das informações 

utilizadas no WACC. Neste ponto, vale ressaltar que alguns modelos para outros setores da economia, 

como o setor elétrico, por exemplo, utilizam-se de dados globais para o cálculo do WACC. São utilizados 

além do prêmio de risco de mercado (com parâmetros internacionais), outros prêmios de risco, como risco 

pais e risco de crédito – anteriormente já foi alvo de discussão, inclusive, a possível incorporação de 

riscos regulatórios e cambiais. A utilização de dados apenas do mercado brasileiro ou de dados 

internacionais ajustados é alvo de frequente discussão entre acadêmicos e agentes de mercado. Alguns 
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ainda consideram que o mercado brasileiro não é maduro, carecendo de amostras com dados históricos 

mais longos e consistentes. Outros autores, porém, mostram que a utilização de apenas dados domésticos 

já constitui uma alternativa a ser considerada. ( Pinto & Parente 2010, Sanvicente 2012). 

Os critérios adotados para cada variável ou parâmetro da fórmula para cálculo da taxa de 

desconto, atualmente utilizada no Brasil para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

de concessão de rodovias federais estão na Resolução número 4.075, de 3 de abril de 2013 da ANTT.  

O Poder Concedente, com uma estimativa base de custos e investimentos para a concessão, a 

projeção de tráfego esperada para o período, com um prazo fixo para a concessão (normalmente entre 25 

e 30 anos) e com a TIR máxima requerida para a mesma (que é a taxa de desconto calculada), consegue 

chegar em uma projeção de receitas e uma tarifa teto. A concessionária vencedora será aquela que 

oferecer o maior desconto em relação a esta tarifa. 

2.2) Menor Valor Presente das Receitas (Least Present Value of Revenues – LPVR) 

A teoria de contratos de concessão com prazo flexível basicamente se resume ao encerramento 

do contrato condicionado ao alcance de uma meta de certa variável pré-estabelecida no mesmo. Uma 

dessas variáveis pode ser, por exemplo, o número de usuários de uma concessão. Assim, o contrato se 

encerraria quando determinado número de usuários fosse atingido. Outra variável que pode ser utilizada é 

o valor das receitas acumuladas. Quanto maior o tráfego observado, em comparação com a estimativa 

original para a concessão, menor a duração da concessão. Quando o tráfego observado é menor, maior o 

prazo da concessão. 

A ideia é que contratos de concessão com prazo flexível possam fazer com que a concessionária 

mitigue o risco de tráfego quando realizamos uma comparação com contratos de prazos definidos. 

Obviamente o risco de tráfego não é completamente mitigado neste modelo, pois quanto maior o prazo da 

concessão maiores também são os custos acumulados de manutenção e operação e vice-versa. Outro 

ponto é que as receitas obtidas no início da concessão terão um valor maior para a concessionária do que 

aquelas obtidas no fim do contrato. Dessa forma, se o tráfego observado é maior do que o estimado o 

retorno obtido pela concessionária será um pouco maior se compararmos com o contrato de concessão de 

prazo fixo. Em caso contrário, quando o tráfego observado é menor do que o estimado, o retorno obtido 

também será um pouco menor.  

Engel et al(1997,2001) propuseram que este modelo não fosse só utilizado para mitigar o risco 

de tráfego para a concessionária, mas também, e talvez mais importante, como variável chave de uma 

proposta para um contrato de concessão. Ou seja, a concessionária que oferecesse o menor valor presente 

das receitas teria o direito de concessão do contrato. Este é o mecanismo conhecido por Menor Valor 

Presente das Receitas (LPVR – Least Present Value of the Revenues). 

O mecanismo de LPVR funciona conforme equação (7) abaixo: 

 

 

Onde, 

NPV0 é o valor presente líquido calculado no ano 0; 

I0 é o investimento inicial estimado pela concessionária licitante; 

r é o custo médio ponderado de capital (WACC) da licitante; 

n é o prazo de concessão; 

pi é o preço da tarifa no ano i; 

qi(pi) é a estimativa de tráfego da licitante no ano i, dependendo de pi; 

mi representa os custos de manutenção e de operação estimados pela licitante no ano i. 
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           Cada concessionária licitante vai tentar ser mais competitiva possível em sua oferta, de acordo com 

suas premissas econômico-financeiras para o projeto, de forma que possa ser “premiada” com a 

concessão. A maneira mais “agressiva” com que cada licitante pode proceder é estabelecer que o valor 

presente de suas receitas seja exatamente igual ao valor presente de todos os seus custos, conforme a 

equação (8) abaixo: 

 

 

O lado esquerdo da equação mostra os custos da concessão, incluindo os investimentos iniciais e 

os custos de manutenção e operação, todos trazidos a valor presente. Já o lado direito da equação mostra 

as receitas obtidas trazidas a valor presente. A concessão paga todos os custos da concessionária quando o 

valor presente dos investimentos e custos são iguais as receitas trazidas a valor presente. Ou seja, para que 

a licitante não tenha prejuízos com o projeto, o valor presente mínimo das receitas que ela pode ofertar é 

o valor presente dos custos que ela estima para a concessão. 

Aqui assume-se que a inflação não existe ou cresce a uma taxa constante. O preço das tarifas não 

varia em termos reais, ou seja, p não depende de t. Os contratos de concessão de rodovias federais são, em 

sua grande maioria, reajustados anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo ), o que 

faz com que essas premissas não fiquem muito longe da realidade. 

Deste modo, o mecanismo de concessão baseado no LPVR consiste em garantir a concessão para 

a licitante que oferecer o menor valor presente das receitas, de modo a cobrir os seus custos. A concessão, 

então, terminará quando o fluxo de receitas, em termos reais, descontadas por uma determinada taxa de 

desconto, alcançar determinado nível requerido pela concessionária. Se o tráfego observado é menor ou 

maior que o esperado, a duração da concessão será estendida ou reduzida, respectivamente. 

O mecanismo de prazo flexível foi utilizado pela primeira vez em 1990 no Reino Unido, no 

contrato de concessão da Second Severn Bridge, onde a concessão expiraria quando um determinado 

montante de receitas acumuladas, em termos reais, fosse atingido. No final dos anos 90, no contrato de 

concessão da Lusoponte, em Portugal, também foi aplicado o mesmo mecanismo. Outros países, como a 

Colômbia, também adotaram este mecanismo de receitas acumuladas e não descontadas. 

Um dos primeiros países a adotar o LPVR com sucesso foi o Chile, também no final dos anos 

90. A Lei Chilena de Concessão de Obras Públicas definiu como alternativa para a licitação de 

concessões, a soma das receitas acumuladas, descontadas ou não, como variável econômica principal na 

determinação de contratos de concessão, tanto para rodovias como para aeroportos. Os termos de contrato 

de concessão baseados no LPVR permitiam a concessionária optar por uma taxa de desconto fixa ou 

variável. 

Embora o mecanismo baseado no LPVR seja bastante interessante, a grande razão pela qual não 

tem sido implementado com maior frequência no mundo é a forte oposição das concessionárias quanto a 

este modelo de contrato. O principal motivo pela oposição a este mecanismo é que o mesmo limita o 

upside de retorno para o projeto, enquanto não limita o downside. Isso acontece, porque grande parte das 

legislações que regem os contratos de concessão (principalmente no Chile, Portugal e Espanha) tendem a 

limitar um prazo máximo para a concessão. Ou seja, enquanto a duração da concessão sempre pode ser 

reduzida, limitando o upside, ela não pode ser estendida a partir de determinado ponto, caso o tráfego 

estimado seja bem menor do que o observado, fazendo com que a concessão possa não ser rentável. Dessa 

forma os riscos de upside e downside tornam-se assimétricos. 

Em Vassalo (2010) temos uma simulação do LPVR para uma concessão hipotética de prazo fixo, 

onde o modelo foi implementado utilizando-se uma taxa de desconto para receitas igual ao WACC do 

projeto/concessão (no exemplo é igual a 7,5% a.a.) e também sem descontar as receitas (taxa de desconto 

= 0%). No artigo em questão temos uma comparação com o mecanismo de prazo fixo (na concessão em 

questão é de 30 anos) e, assim, o gráfico abaixo, simulando as taxas de retorno obtidas pela 

concessionária em cada um dos mecanismos em função da variação do tráfego, e em relação a taxa anual 

previamente estimada. 
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                                                     Gráfico 1 

É possível notar, então, que no mecanismo LPVR (traços azul e vermelho) o upside e o 

downside são menores que no mecanismo de prazo fixo (traço verde), justamente porque no LPVR há 

uma diminuição do risco de tráfego. No traço vermelho há uma inclinação mais abrupta, em termos de 

retorno, quando há uma variação de tráfego muito menor do que a estimada. O prazo da concessão teria 

que ser estendido para mais de 30 anos, para que as receitas trazidas a valor presente ofertada pela 

concessionária fossem atingidas. Apesar de ter sido implementado o LPVR nesta concessão hipotética, 

como o prazo é fixo em 30 anos, a concessionária só pode apurar o retorno obtido dentro deste prazo 

máximo. Por isso o potencial de upside e downside são assimétricos neste mecanismo, quando um prazo 

máximo é exigido pelo Poder Concedente. 

A proposta de LPVR para adequação a regulação no Brasil e que iremos discutir aqui, segue 

justamente um modelo com prazo flexível, ou seja, a concessão só termina quando determinado nível de 

receitas descontadas for atingido, sem determinar um prazo máximo da concessão. Dessa forma o 

downside também é limitado para a concessionária. 

Um ponto importante para discussão neste modelo é a taxa de desconto que o poder concedente 

determinará para descontar as receitas, pois isso vai influenciar no retorno final que a concessionará vai 

obter, como demonstrado no gráfico acima. Dessa forma, como ponto de partida, podemos utilizar a 

metodologia atual da ANTT para o cálculo da taxa de desconto (TIR máxima da concessão) e aplicar no 

modelo LPVR para o desconto das receitas. 

Na figura abaixo, como ilustração, temos o balanço econômico do modelo LPVR, com o ponto 

de equilíbrio financeiro da concessão e a partir de que pontos os retornos são maiores ou menores do que 

os retornos esperados. 
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                                                     Figura 1                    

         (fonte:http://www.realoptions.eu/least-present-value-of-revenues/) 

Conforme a figura 1 acima, o equilíbrio econômico financeiro da concessão é atingido quando o 

valor das receitas descontadas se iguala ao valor dos custos totais descontados. 

 

                                            Figura 2                   

          (fonte:http://www.realoptions.eu/least-present-value-of-revenues/) 

 

                Já na figura 2 temos ilustrada a duração da concessão de acordo com o tráfego observado. Caso 

o tráfego observado seja maior que o estimado, a duração da concessão é menor, as receitas esperadas são 

obtidas em um prazo menor, logo o retorno é maior do que o esperado. Ao contrário, se o tráfego 

observado for menor do que o estimado, a duração da concessão é maior, as receitas esperadas são obtidas 

em um prazo maior, logo o retorno é menor. 
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3.ESTUDO DE CASO: LPVR APLICADO A UMA CONCESSÃO RECENTE NO BRASIL – 

CONCESSÃO DAS BR-060, 153 e 262. 

 

3.1) A Concessão 

Em 4 de dezembro de 2013, a companhia Triunfo venceu o leilão para administrar as BR-060, 

153 e 262. O trecho possui 1.176,5 quilômetros de extensão e abrange 47 municípios. São 630,20 km da 

BR-060 e da BR-153, desde o entroncamento com a BR-251, no Distrito Federal, até a divisa dos estados 

de Minas Gerais e São Paulo, e 546,30 km da BR-262, do entroncamento com a BR-153 ao 

entroncamento com a BR-381, no estado de Minas Gerais. É o maior trecho já licitado no Brasil. O 

contrato, com duração de 30 anos, prevê o direito de exploração da infraestrutura da rodovia, além da 

prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, implantação de melhorias e 

ampliação de capacidade.  

Para administração deste trecho a Triunfo criou a CONCEBRA – Concessionária das Rodovias 

Centrais do Brasil S.A. A companhia venceu o leilão após oferecer um deságio de aproximadamente 52% 

sobre a tarifa teto estabelecida pela ANTT. 

3.2) Metodologia do LPVR 

Conforme citado anteriormente a tarifa teto do leilão baseou-se nos custos e investimentos da 

concessão e em uma TIR requerida máxima (que para este caso e para as outras concessões da Terceira 

Etapa de Concessões, foi de 7,20% a.a., em termos reais), baseada no cálculo do WACC, conforme já 

demonstrado na equação (1) abaixo: 

WACC = E/(E+D) Re + D/(E+D) Rd (1-T) 

Onde, 

E – capital próprio; 

D – capital de terceiros; 

RE – custo de capital próprio; 

RD – custo de capital de terceiros; 

T – impostos sobre a renda. 

 

Abaixo temos as premissas adotadas pela ANTT para estipular a TIR teto nas recentes 

concessões: 

Período considerado: janeiro de 2005 a junho de 2011 

 

Tabela 1. Estrutura de Capital de referência proposta pela ANTT 

Dívida (%) Equity (%) 

56,27% 43,73% 

 

  

  

Tabela 2. Efeito Tributário 

IRPJ CSLL Efeito Tributário 

25,00% 9,00% 34,00% 
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Índice ou ativo Método de cálculo da média 

IDKA pré 5A Média das taxas diárias 

Ibovespa(retorno de mercado) Média móvel anual dos retornos mensais 

IPCA Média móvel anual dos retornos mensais 

TJLP Média dos retornos mensais 

Ibovespa(Beta) Média dos retornos mensais 

CCRO3(Beta) Média dos retornos mensais 

ARTR3(Beta) Média dos retornos mensais 

TPIS3(Beta) Média dos retornos mensais 

D/E(Beta) Média dos trimestres 

Impostos(Beta) Média dos trimestres 

Debêntures Média dos contratos 

DI Média das taxas mensais 

 

Tabela 4. Taxa média do IDKA pré 5A.Fonte Anbima e STN 

IDKA PRÉ 5A 

Jan/2005 a jun/2011 

13,72% a.a. 

 

 

 

Tabela 5. Prêmio de risco de mercado 

Retorno do Mercado de referência ( Rm) Taxa livre de Risco (Rf) Prêmio de risco de mercado (Rm-Rf) 

16,93% a.a. 13,72% a.a. 3,21% a.a. 

 

   Tabela 6. Cálculo do Beta 

 

Concessionárias 

da amostra 
BETA D/E IR 

Beta 

Desalav. 
Ke(Mil R$) Peso Beta U Dívida Equity Beta L 

ARTR3 1,08 1,66 35% 0,52 666,6 49% 

0,55 56,27% 43,73% 1,02 CCRO3 0,62 1,78 37% 0,29 399,25 29% 

TPIS3 1,47 0,73 34% 0,99 290,65 21% 

 

Para o cálculo do beta das empresas foi utilizada a equação (3), com os dados apresentados na tabela 3, no 

período considerado. Posteriormente foi aplicada a equação (4) para cálculo do beta desalavancado de 

cada empresa, considerando a relação dívida/equity de cada empresa((Empréstimos, 

Debêntures)/Patrimônio Líquido) e os impostos, também com os dados apresentados na tabela 3.Com o 

beta desalavancado de cada companhia, e para obtermos um beta único representativo do setor, a equação 

(6) é utilizada, com o parâmetro de ponderação sendo o capital próprio de cada empresa, nas concessões 

reguladas pela ANTT. Por fim, em posse da estrutura de capital de referência, a equação (5) é utilizada 

para o cálculo do beta realavancado. 

Tabela 7. Custo de capital próprio 

Custo de Capital próprio (CAPM) 

Taxa livre de risco (Rf) 13,72% 

Taxa de risco de mercado(Rm) 16,93% 
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Tabela 3. Método de cálculo das médias dos índice e ativos 



Prêmio de risco de mercado(Rm) 3,21% 

Beta realavancado do projeto 1,02 

Prêmio de risco do projeto 3,29% 

Custo de Capital Próprio nominal 17,01% 

Taxa de Inflação 5,02% 

Custo Real do Capital Próprio 11,42% 

 

O custo de capital próprio é calculado através da equação (2). Com as informações da taxa livre de risco, 

da taxa de risco de mercado e, consequentemente, do prêmio de risco de mercado e do beta realavancado 

pela estrutura de capital sugerida pela ANTT, atingimos um custo de capital próprio nominal. Como 

estamos trabalhando com as taxas em termos reais, calcula-se o custo real do capital próprio, descontando 

o custo de capital próprio nominal pela inflação do período, utilizando a metodologia da tabela 3. 

 

Tabela 8. Custo de capital de terceiros 

Custo de Capital de terceiros 

Financiamento de longo prazo 12,60% 

Mercado de capitais 15,02% 

Fator de ponderação de longo prazo 52,00% 

Fator de ponderação - mercado de capitais 48,00% 

Custo Nominal da Dívida 13,77% 

Efeito Tributário 4,68% 

Taxa de Inflação 5,02% 

Custo Real da Dívida após impostos 3,87% 

 

Abaixo segue equação que expressa o cálculo do custo de capital de terceiros: 

Rd = x C1 + y C2 (9) 

Onde, 

C1 é o custo de captação via financiamento de longo prazo; 

C2 é o custo de captação via emissão de debêntures (mercado de capitais); 

x e y são os coeficientes que determinam os fatores de ponderação para as diferentes modalidades de 

crédito mencionadas acima. 

Os coeficientes x e y sugeridos pela ANTT para o cálculo do custo de capital de terceiros são  de 52% e 

48% para captação via financiamento de longo prazo e via emissão de debêntures, respectivamente. 

Para o cálculo do custo de financiamento de longo prazo é utilizada uma média de custo  financiamento 

utilizado pelo BNDES nas operações de crédito para as concessionárias da amostra, no período 

considerado. 

Já para o cálculo do custo de debêntures foi utilizado uma média dos preços unitários das debêntures, que 

constam na tabela do mercado secundário, que são corrigidos pela taxa de depósito interbancário – DI. A 

fonte destes preços é a ANBIMA – (http://www.andima.com.br/merc_sec_debentures/merc-sec-

debentures.asp. ) 

Dessa forma chega-se a um resultado de custo nominal da dívida. Levando-se em conta o benefício fiscal 

da dívida (conforme Tabela 2), e descontando o custo de inflação, se obtém o custo real da dívida após os 

impostos. 
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Tabela 9. WACC 

WACC 

Custo Real Ponderado de Capital Próprio 4,99% 

Custo Real Ponderado da Dívida 2,18% 

WACC 7,17% 

 

Conforme tabela a 1, temos definida a estrutura de capital a ser utilizada. O custo real de capital próprio e 

o custo real da dívida também já foram previamente calculados. Dessa forma, com a aplicação da equação 

(1) – fórmula do WACC, calcula-se o WACC ponderado, que servirá como uma proxy de WACC do 

setor de concessões de rodovias, em termos reais. 

             Como podemos ver o WACC de referência para a TIR é de 7,17% a.a., em linha com a TIR 

máxima requerida (7,20% a.a.) na concessão em questão, em termos reais. 

O objetivo então, é utilizar esta taxa de desconto calculada pela ANTT para aplicação no LPVR; 

ou seja, será a taxa de desconto utilizada neste mecanismo para descontar as receitas projetadas no 

modelo base oferecido pela ANTT, e chegar em um LPVR para o leilão de determinada concessão. 

Como dito anteriormente, o LPVR de uma determinada concessionária só fará sentido para a 

mesma se as receitas descontadas pelo WACC exigido pelo poder concedente cobrirem minimamente 

todos os custos do projeto, também descontados a valor presente (evidentemente, cada empresa ou 

concessionária tem seu custo de capital, que efetivamente descontará os custos totais, ou seja, a mesma 

vai ofertar um LPVR no leilão que faça sentido vis-a-vis o valor presente dos custos totais do projeto). Ou 

seja, quanto menor a taxa de desconto das receitas, maior o valor presente das mesmas e maior a 

possibilidade de upside para a empresa/concessionária. Neste trabalho consideramos, a princípio, a taxa 

de desconto exigida pelo poder concedente para descontar as receitas igual a da empresa/ concessionária. 

Para estimarmos a probabilidade de upside e downside da concessionária vencedora do leilão 

faremos simulações de tráfego para o futuro, utilizando o método de Monte-Carlo.  Para isso seguimos 

algumas premissas. 

Assumiremos que demanda de tráfego varia estocasticamente no tempo seguindo um movimento 

browniano geométrico. Esta modelagem estocástica de tráfego é usual na literatura e pressupomos que 

tráfego e receitas não podem ser negativos e que a volatilidade do tráfego é constante no tempo (Brandão 

et al, 2012). Segue abaixo o modelo do processo estocástico para estimativa da demanda de tráfego ao 

longo do tempo, representado pela equação: 

dS = Sdt +Sdz (10) 

 

onde  

dS é a variação incremental de tráfego durante um curto período dt; 

S é a estimativa de tráfego inicial; 

αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda; 

σs é a volatilidade do tráfego e; 

dz =  dt
1/2

  onde  representa um ruído branco gaussiano 

 

Considerando agora a modelagem do processo neutro ao risco (Brandão & Saraiva, 2008) - e o 

prêmio de risco de tráfego a partir do movimento browniano geométrico citado anteriormente chegamos a 

uma série de demanda de tráfego, que segue um processo neutro ao risco conforme a equação abaixo: 
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onde: 

Snt é o tráfego estimado em t; 

Snt+1 é o tráfego estimado em t+1; 

αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda; 

σs é a volatilidade do tráfego e; 

dz =  dt
1/2

  onde  representa um ruído branco gaussiano 

 

O prêmio de risco de tráfego é representado pelo termo γσs. Neste trabalho consideramos este 

termo como nulo; ou seja, trabalharemos com um processo estocástico “real” e não “neutro ao risco”. 

          Ou seja, a projeção de tráfego depende de uma estimativa de tráfego inicial, de uma taxa de 

crescimento de tráfego anual e da volatilidade de tráfego (considerada constante durante todo o período 

da concessão) 

Para projetarmos o fluxo de receitas, precisamos apenas estimar a tarifa que será utilizada ao 

longo da concessão (em termos reais) e aplicar em conjunto com o tráfego estimado em cada momento, 

calculado através modelo citado acima. 

Com estas variáveis determinadas faremos n simulações com o modelo explicitado e, desta 

forma, é possível estimar as probabilidades de upside e downside para a concessionária de acordo com 

variação da taxa de crescimento de tráfego anual. 

 

3.3) Resultados 

Agora, temos a aplicação da metodologia do LPVR à concessão em estudo - BR-060, 153 e 262 

– vencida pela CONCEBRA. Conforme explicitado acima a taxa de desconto utilizada para descontar as 

receitas a partir das projeções base de receitas da ANTT é de 7,20% a.a.(conforme cálculo da ANTT já 

explicitado anteriormente). 

Considerando o prazo fixo de 30 anos e esta taxa de desconto, o menor valor presente das 

receitas que cobririam todos os custos da concessão seria de R$ 7,83 bilhões, conforme gráfico abaixo 

onde o eixo vertical representa as receitas esperadas em R$ MM e o eixo horizontal o prazo da concessão 

em anos: 
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                                                  Gráfico 2 

Também temos no gráfico acima qual seria o LPVR, caso as receitas não fossem descontadas. O 

LPVR seria de R$ 22,95 bilhões. 

O upside da concessionária seria atingido quando as receitas projetadas trazidas a valor presente 

fossem iguais ou superiores a R$ 7,83 bilhões e em um prazo inferior a 30 anos. O downside ocorreria 

quando este valor fosse alcançado após 30 anos. 

Para estimarmos a probabilidade de upside ou downside, a idéia é simular cenários possíveis 

para o tráfego. Utilizaremos a equação (11), abaixo, (já explicitada na sessão anterior), considerando 

γσs=0 (prêmio de risco de tráfego ). 

 

onde: 

Snt é o tráfego estimado em t; 

Snt+1 é o tráfego estimado em t+1; 

αt é a taxa instantânea de crescimento da demanda; 

σs é a volatilidade do tráfego e; 
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d  é o processo de Wiener padrão. 

Para a estimativa de tráfego inicial utilizaremos a mesma considerada pelo modelo base da 

ANTT em t=0. Logo Sn0 = 91,96 milhões de veículos equivalentes. 

O próximo passo consiste em estabelecer uma taxa de crescimento médio anual de tráfego para a 

concessão para servir como cenário base de crescimento de tráfego – taxa instantânea de crescimento da 

demanda. A ANTT usa uma taxa equivalente ao crescimento do PIB para projeção anual de tráfego. 

Através de uma metodologia própria, a ANTT calcula um valor de crescimento médio de 2,5% a.a., no 

longo prazo. De acordo com as projeções de tráfego para esta concessão, o crescimento médio ficou em 

torno de 2,34% a.a., em linha com o crescimento esperado de PIB no longo prazo, sendo a que 

utilizaremos no modelo. Logo αt = 2,34% a.a. 

Para a volatilidade do tráfego utilizaremos o valor de  8% a.a. constante ao longo dos anos 

(Brandão et al, 2012). Com estes parâmetros do modelo conhecidos é possível estimar a tarifa, em termos 

reais, para a projeção das receitas futuras. A ideia é utilizar a tarifa teto estipulada pela ANTT para cada 

praça de pedágio e fazer uma média ponderada levando-se em conta a quantidade de veículos 

equivalentes totais de cada praça de pedágio até o final da concessão ( levando-se em conta a duração da 

concessão de 30 anos e o modelo base da ANTT ). Dessa forma, chegamos a uma tarifa média de R$ 

6,25. 

São traçados então, via simulação de Monte-Carlo, 1000 cenários com as projeções das receitas 

descontadas a valor presente - dessa forma podemos calcular a probabilidade de upside e downside da 

concessionária em cada cenário de tráfego. As simulações são efetuadas a partir das variações na taxa 

instantânea de crescimento da demanda, cuja premissa base é de 2,34% a.a. 

Abaixo temos alguns resultados obtidos nas simulações: 

1 - αt = 2,34%: - probabilidade de upside =59,60%( premissa base ) 

 

                                                                        Gráfico 3 

2 - αt = 3,34%: - probabilidade de upside =79,60% ( + 1% sobre a premissa base ) 
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                                                                            Gráfico 4 

3- αt = 4,34%: - probabilidade de upside =91,00%( + 2% sobre a premissa base ) 

 

                                                                          Gráfico 5 
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5- αt = 1,34%: - probabilidade de upside =38,20%( - 1% sobre a premissa base ) 

 

                                                                      Gráfico 7 

6- αt = 0,34%: - probabilidade de upside =19,90%( -2% sobre a premissa base ) 

 

                                                                      Gráfico 8 

O upside ocorre quando a concessionária alcança o LPVR antes do prazo previsto. Neste caso, 

como estamos comparando concessão com prazo fixo e prazo variável, a concessionária alcança este 

valor de R$ 7,83 bilhões antes de 30 anos. 
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Uma das vantagens do LPVR é que o risco de tráfego é dividido com o Poder Concedente. Caso 

as premissas de tráfego forem inferiores as estimadas, a concessão pode ser estendida. A concessionária 

obtém um retorno menor, porém consegue atingir as receitas previstas no contrato. O upside é limitado 

também, já que a concessão se expira no momento em que a concessionária atinge as receitas previstas, 

impedindo que a concessionária aufira ganhos extraordinários.  

Já em uma concessão com prazo fixo, o risco de tráfego é todo da concessionária. Se em 30 anos 

a concessionária não recuperar todo seu investimento e seus custos devido a um tráfego menor que o 

estimado a concessionária “arca” com o prejuízo. Porém, caso o tráfego seja maior do que o estimado o 

upside é bem maior também. 

Alterando a premissa de volatilidade de tráfego, que neste trabalho adotamos como 8% a.a., para 

uma volatilidade menor, a probabilidade de upside torna-se maior, caso o tráfego seja maior que o 

estimado, porém a probabilidade de upside é menor em caso de tráfegos menores que o estimado. Porém, 

se ajustarmos para uma volatilidade maior, a probabilidade de upside é menor para tráfegos maiores do 

que os estimados e é maior para tráfegos menores que os estimados (comparando-se com a premissa de 

volatilidade de 8% a.a.). 

O exercício de se fazer simulações de tráfego a partir de algumas premissas, tal qual realizado 

neste trabalho, também pode servir de base para que o governo defina um prazo máximo para a concessão 

– a despeito desta ser uma das críticas das concessionárias ao LPVR, entendemos que esta duração, no 

contexto deste mecanismo, pode ser calibrada de maneira mais robusta a partir do uso da simulação de 

Monte-Carlo. Vale notar que não há uma metodologia proposta para a definição do prazo máximo dentro 

da literatura. Hoje as concessões  tem prazos que variam entre 25 e 30 anos. Normalmente um prazo de 

25 anos é definido, em detrimento a 30 anos, pois nesta concessão específica há uma expectativa de 

tráfego e consequentemente de receitas maiores relativamente a uma concessão de 30 anos. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentamos o LPVR como uma metodologia alternativa para o atual modelo de 

concessões rodoviárias apresentadas nos recentes leilões. Aplicamos a mesma para a concessão das BR´s-

060, 153 e 262 – vencida pela CONCEBRA no final do ano de 2013 e cujo contrato foi efetivamente 

assinado em janeiro de 2014. 

Este modelo tem como maior objetivo, mitigar o risco de tráfego, que no atual modelo é todo alocado 

a concessionária. Aqui consideramos como a taxa de desconto do LPVR (que é a calculada pelo governo 

para descontar as receitas) igual ao WACC da concessionária. Esta taxa de desconto nunca pode ser maior 

que o WACC da empresa vencedora da concessão, pois caso contrário, a concessionária não terá o 

incentivo de que o tráfego aumente nesta concessão (já que a taxa de desconto das receitas será maior do 

que a taxa de desconto dos custos do projeto, fazendo com que seja mais difícil que o valor presente das 

receitas se iguale ao valor presente dos custos). 

Apesar de quanto menor a taxa de desconto exigida pelo Poder Concedente para descontar as 

receitas, maior o risco de tráfego alocado para a concessionária  (e também a possibilidade de um upside 

maior), no LPVR, a alocação deste risco é muito menor se comparado com o modelo de prazo fixo. 

Apesar deste modelo já ter sido adotado em alguns países, ele ainda é pouco utilizado, pois há uma 

resistência grande das concessionárias frente ao mesmo. Isto ocorre porque a maioria das propostas deste 

modelo vem com um prazo fixo máximo. Ou seja, os riscos de upside e downside tornam-se assimétricos. 

Ao contrário do que foi apresentado neste trabalho, em que estes riscos tornam-se simétricos quando 

implementamos que a concessão só se expira quando as receitas trazidas a valor presente requerida pela 

concessionária são atingidas, mesmo que isto signifique uma redução ou extensão do prazo estimado para 

a concessão. 

Porém, acreditamos que uma metodologia baseada em simulações de tráfego, tal qual a 

implementada neste trabalho, pode ser utilizada pelo Poder Concedente num momento que antecede os 

leilões de concessões, caso a ideia do mesmo seja definir um prazo máximo da concessão de maneira 

menos arbitrária, criando meios, assim, de obter-se  um prazo máximo provável em que as receitas 
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requeridas sejam atingidas. Hoje a maioria das concessões rodoviárias tem um prazo fixo de 25 e 30 anos, 

sem que haja uma metodologia que dê suporte a definição dos mesmos. 

Por fim, vale destacar a utilização clássica do LPVR como ferramenta útil na definição da 

concessionária vencedora em determinado leilão. Trata-se de uma alternativa a ser considerada no 

desenho de concessões em nosso país, como contraponto ao mecanismo atual, de prazo fixo e onde é 

declarada vencedora a concessionária que oferecer o maior desconto em relação a tarifa-teto. A 

metodologia LPVR, caso implementada de maneira adequada – incluindo uma calibragem robusta do 

prazo máximo, tal qual sugerimos neste trabalho, a partir da simulação de Monte-Carlo – surge como 

possibilidade a ser considerada pelos poderes concedentes, num momento em que são recorrentes as 

notícias relativas a atrasos em obras rodoviárias dentro do regime de concessões atualmente praticado em 

nosso país.  
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