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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao estudo de EVTEA e abrange as premissas utilizadas 

para a elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-financeira da estruturação da 

Concessão Pública referente à Manifestação de Interesse do Privado – MIP - para 

apresentação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para 

construção, ampliação, reforma, manutenção e operação de unidades de ensino da rede 

pública do município de Nova Lima/MG, incluindo mobiliários e equipamentos e prestação 

de serviços de apoio não-pedagógicos por meio de Parceria Público-Privada (PPP), 

contemplando  33 (trinta e três) unidades de ensino e construção de mais 10 (dez) unidades 

de ensino do município de Nova Lima/MG, após Processo Administrativo 21883/2021-1 e 

Termo de Autorização nº 001/2021. 

Inicialmente são apresentados os dados de entrada (receita, investimentos necessários e 

despesas operacionais) associadas à viabilidade do empreendimento. Em seguida são 

apresentadas as premissas utilizadas na elaboração deste Estudo de Viabilidade 

Econômico-financeira (premissas macroeconômicas, premissas do projeto, amortização e 

depreciação, premissas tributárias, variação de capital de giro e premissas financeiras). 

Por fim, são apresentados os resultados do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro. 

 
2. DADOS DO ESTUDO 
2.1. Receita 

A receita do concessionário e respectiva contraprestação a ser paga mensalmente pela 

Prefeitura de Nova Lima/MG, foi calculada em períodos anuais respeitando o cronograma 

de conclusão das obras de reforma de cada uma das escolas e creches. Este cronograma 

deverá permitir que a contraprestação a ser paga pelo poder concedente perfaça uma Taxa 

Interna de Retorno (TIR) do projeto real igual a 14,44% (tornando assim o projeto atrativo 

aos olhos de potenciais investidores) e que essa contraprestação se mostre vantajosa ao 

poder concedente quando da análise do Value for Money. 
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O valor calculado de contraprestação anual máxima foi de R$ 44.285 milhões de reais de 

prestação a ser paga pela Prefeitura de Nova Lima/MG para o Concessionário pelos serviços 

de construção, ampliação, reforma, manutenção e operação das atuais 33 (trinta e três) 

unidades de ensino e construção de mais 10 (dez) unidades. Em termos mensais a 

prestação máxima a ser paga pela Prefeitura de Nova Lima/MG ao Concessionário é de R$ 

3.690 milhões e o valor total máximo do contrato para 30 (trinta) anos de concessão, 

correspondente a soma de todas as contraprestações anuais, é de R$ 1.425 bilhões de 

reais, estando incluso neste valor os aportes da prefeitura referentes aos investimentos. 

É importante ainda mencionar que os valores apresentados na projeção da receita anual, 

estão em termos constantes e mencionados em reais (R$), não considerando assim o 

reajuste pela inflação do período. Além disso, cabe mencionar que as contraprestações 

mensais serão proporcionais e respeitarão o cronograma de 60 (sessenta) meses de 

conclusão de construção, ampliação ou reformas de cada uma das escolas ou creches. Ou 

seja, o concessionário somente fará jus ao proporcional da contraprestação quando tiver 

concluído a etapa programada de cada uma das escolas ou creches. Esse proporcional foi 

calculado de acordo com o percentual que a reforma/ampliação/construção de cada uma 

das creches ou escolas representa em relação ao total do investimento inicial nos 5 (cinco) 

primeiros anos da concessão. 

Fonte: Dados Modelo Financeiro, 2022. 

 
 
Entre os valores considerados, prevê-se como primeiro ano de receita do projeto o ano de 

2023, no qual a receita gerada pela reforma, manutenção e operação prevista é de R$ 

83.424 milhões de reais. O valor de ressarcimento de aporte do CAPEX é de R$ 115.748 

milhões de reais ao longo do projeto, enquanto no ano de 2053 a receita prevista perfaz 

um total de R$ 44.282 milhões de reais. É importante ainda mencionar, que os valores 
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citados contemplam a contabilização dos aportes referentes aos reinvestimentos. 

 
2.2. Investimentos, Despesas de Capital 

Os valores dos investimentos totais para atenderem às expectativas do poder concedente 

nos anos de implantação da concessão e os investimentos necessários para a gradual 

melhoria durante os anos da concessão estão estimados em R$ 178 milhões conforme 

tabela abaixo: 

Fonte: Dados Modelo Financeiro, 2022 

 

Do valor de investimentos nos primeiros 5 (cinco) anos de concessão, o Poder Concedente 

deverá ressarcir 90% (noventa por cento) do total a ser investido conforme forem sendo 

concluídas as construções ou reformas de cada uma das 33 (trinta e três) escolas ou creches 

e das 10 (dez) novas escolas a serem construídas. 

Dentre os investimentos a serem realizados, os maiores percentuais devem-se aos gastos 

com obras civis e construções e mobiliário, com um valor total de R$ 121 milhões de reais 

e correspondentes a 67,97% do total do CAPEX. 

É importante mencionar que foram realizadas visitas a todos os estabelecimentos 

contemplados no edital para diagnóstico in-loco da situação atual das estruturas das 

unidades que serão reformadas e construídas. 

2.3. Despesas Operacionais 

Os gastos totais anuais estimados com custos e despesas operacionais (OPEX) estimados 

para o projeto foram de R$ 33.695 milhões/ano. Este valor refere-se ao momento no qual 

todas as escolas e creches estejam operando simultaneamente. Os valores relativos a cada 
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uma das atividades a serem desempenhadas com respectivos valores anuais estão 

relacionados a seguir. 

 
 
Fonte: Dados Modelo Financeiro, 2022 
 

Considerando os valores de Opex descritos, o valor total previsto para todo o projeto com 

as despesas relacionadas, perfazem um valor de R$ 1.001 bilhões, conforme tabela.  

3. Premissas Econômico-Financeiras 
3.1. Premissas Macroeconômicas 

Foram adotadas as seguintes premissas macroeconômicas para os parâmetros e índices 

referentes à inflação (IPCA) e taxa de juros (CDI):  

 
 
Fonte: Dados Modelo Financeiro, 2022 
 

 

3.2. Premissas do Projeto 

Como parâmetro de decisão, o poder concedente no Brasil em todas as suas esferas 

(federal, estadual e municipal) convencionou adotar como critério de atratividade a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) do Projeto de modo a refletir o cenário atual através da atualização 

dos inputs utilizados no WACC (custo médio ponderado de capital), o que resultou em uma 

Taxa Interna de Retorno do projeto de 14,44%, conforme Nota nº02/2015/STN/SEAE/MF 
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de 10/07/15. 

3.3. Amortização e Depreciação  

Na análise dos contratos de Concessão, assume-se que os fluxos de investimentos da SPE 

representam o valor justo das infraestruturas construídas. Em outros termos, parte-se do 

pressuposto de que os valores dos investimentos representem o quanto o Poder 

Concedente pagaria para adquirir tais infraestruturas. 

No Poder Concedente, à medida que os serviços são prestados pela SPE, são reconhecidos 

os ativos e os passivos correspondentes. No caso dos serviços de construção, na medida 

em que esses são prestados, o Poder Concedente os reconhece no seu ativo 

(infraestrutura) e também reconhece o correspondente passivo (obrigação de pagamento 

do Aporte de Recursos Públicos e Contraprestações). 

Mesmo estando a infraestrutura em construção (ainda não fruível), por competência 

registra-se a obrigação do Poder Concedente para remunerar a construção. É lógico que a 

remuneração (o pagamento em si) somente ocorrerá observando a legislação específica. 

Porém, economicamente, os passivos já existem. 

Os contratos de concessão são fechados sob a premissa de que as partes envolvidas 

cumprirão com suas obrigações. Portanto a SPE é considerada como cumpridora de suas 

obrigações: construção da infraestrutura e operação dela. Dado que a construção está em 

andamento, o Poder Concedente também tem como obrigação remunerar esse serviço, 

portanto, o passivo reflete essa obrigação, pari passu à construção do ativo. 

À medida que a SPE constrói, reconhece o resultado da construção e a parcela do recebível 

correspondente. Esse recebível é o espelho dos compromissos do Poder Concedente, e vai 

ser realizado quando dos pagamentos do Aporte de Recursos Públicos e das 

Contraprestações. 

As obrigações assumidas pelo Poder Concedente pela remuneração da construção do 

imobilizado são amortizadas até o fim do prazo contratual. Dessa forma, com o início do 
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adimplemento do Aporte de Recursos Públicos e Contraprestações pelo Poder Concedente, 

também se iniciam as amortizações dos passivos. 

No projeto em questão, as únicas fontes de receita são o aporte de recursos (ressarcimento 

de investimento) e compromisso de pagamento de contraprestação mensal por parte do 

Poder Concedente. Sendo assim, não cabe nenhuma contabilização através de “ativo 

intangível”. 

4. Premissas Tributárias 

O marco regulatório prevê que sobre a Concessionária incidem COFINS (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social), PIS (Programa de Integração Social), IRPJ (Imposto de 

Renda de Pessoas Jurídicas) e a CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido). 

4.1. Tributação sobre a Receita 

O marco regulatório prevê que sobre as receitas do Concessionário incidem COFINS 

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), PIS (Programa de Integração 

Social) e ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

Conforme a Lei Complementar nº 07/1970, são contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de 

direito privado, tendo o cálculo de tal contribuição baseado nas receitas auferidas de 

acordo com a Lei Federal nº 9.718/98 e com alíquotas diferenciadas de acordo com o perfil 

da receita como definida pela Lei Federal nº 10.673/2002. 

A COFINS, assim como o PIS, é regida atualmente pela Lei Federal nº 9.718/98, que 

estabelece que todas as pessoas jurídicas e seus equivalentes em relação à legislação do 

Imposto de Renda são seus contribuintes. 

No caso deste projeto, a Receita da Concessionária é composta especificamente pela 

Receita advinda da contraprestação paga pela Prefeitura e pelos aportes decorrentes dos 

investimentos realizados. Durante os 30 (trinta) anos da concessão, a concessionária 

adotará o regime de Lucro Real por ser economicamente mais vantajoso para o 

concessionário de acordo com os estudos de fluxo de caixa do projeto da modelagem 
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financeira. Neste regime, a empresa deverá pagar uma alíquota de PIS igual a 1,65% e uma 

alíquota de COFINS igual a 7,60% calculadas sobre a receita bruta, de modo não cumulativa, 

onde a concessionária se credita nas mesmas alíquotas sobre a compra materiais, insumos 

e serviços. 

No caso deste projeto, a Receita da Concessionária é composta especificamente pela 

Receita advinda da contraprestação que sujeita a Concessionária ao pagamento de PIS, 

COFINS e ISS nas alíquotas de 1,65%, 7,60% e 5,00% respectivamente. 

 
 

4.2. Tributação sobre o Lucro 

A concessionária deverá ainda recolher imposto sobre o Lucro do Projeto - Imposto de 

Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).  

Os termos da legislação federal vigente, em obediência ao art. 14 da Lei nº 9.718/98, 

obrigam as pessoas jurídicas cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, seja 

superior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou a R$ 6.500.000,00 (seis 

milhões e quinhentos mil reais), multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-

calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses (limite fixado pela Lei Nº 

10.637/2002). 

O projeto, entretanto, não terá receitas neste montante, podendo então operar quando 

desejável no regime do Lucro Presumido. 

Neste projeto, a base de cálculo de Lucro Presumido a ser aplicada aos tipos de serviço 

prestados é de 32% (trinta e dois por cento) sob a Receita Operacional Bruta (segundo 

legislação vigente). Sob esse percentual, serão aplicadas as alíquotas de IR e CSLL. 

Sobre o Lucro antes do IR/CSLL (LAIR), incide alíquota de Imposto de Renda de 15% quando 

a parcela do lucro real for inferior ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 



 

 

 
11 

 

 

(vinte mil reais), pelo número de meses do respectivo período de apuração. Porém, quando 

os resultados da SPE apontarem para um valor superior a este montante, a legislação 

estabelece a cobrança de um adicional de 10% sobre o valor excedente. 

O pagamento da CSLL é regulado pela Lei Federal nº 7.689/1988, que a estabelece através 

das mesmas normas de apuração do Imposto de Renda. Sobre Pessoa Jurídica, tendo sua 

base de cálculo definida nos dispositivos da Lei Federal nº 10.684/2003, que determina a 

incidência da alíquota de 9% sobre as empresas optantes pelo regime de declaração sobre 

Lucro Real. 

Para o cálculo do IRPJ, a modelagem econômico-financeira fez uso do regime de Lucro Real, 

no qual adota-se a base de cálculo o lucro antes do IR/CSLL (LAIR) projetado no 

demonstrativo de resultado, permanecendo inalteradas as demais condições de alíquotas 

de IR e CSLL citadas anteriormente para empresas optantes pelo regime de declaração 

sobre Lucro Real.  

4.3. Variação de Capital de Giro 

Para fins de elaboração do modelo econômico-financeiro foram considerados os seguintes 

prazos de variação de capital de giro. 

 

 
4.4. Premissas Financeiras 

A Concessão referente a construção, operação e manutenção de escolas e creches 

municipais configura-se como um empreendimento com perfil de investimento de longo 

prazo, ou seja, com elevado montante de capital e longo prazo de maturação, demandando 

estrutura financeira que compatibilize o fluxo de caixa da dívida com o fluxo de caixa do 

Projeto, de modo a propiciar um índice de cobertura do serviço da dívida (ou outras 
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estruturas garantidoras definidas pelo financiador) adequado aos requerimentos do 

credor. 

O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) é calculado através da divisão da geração 

de caixa operacional pelo serviço da dívida, com base em informações registradas nas 

Demonstrações Financeiras, em determinado período. 

Dado que o projeto apresenta investimento ao longo de 5 (cinco) anos de concessão, a 

estrutura financeira do empreendimento compreende tanto a obtenção de linhas de 

financiamento de curto prazo (empréstimos-ponte) até a obtenção do financiamento de 

longo prazo e financiamento de longo prazo junto ao BNDES ou outra instituição de 

fomento. 

O nível de alavancagem foi definido pelas características próprias do Projeto, capacidade 

de pagamento das parcelas dos financiamentos, incluindo a volatilidade das receitas e o 

dimensionamento dos custos. 

4.5. Financiamento de Curto Prazo 

O Financiamento de Curto Prazo (empréstimo ponte) representa um instrumento de 

captação da SPE, que propicia a alavancagem financeira necessária para a realização dos 

investimentos compreendidos durante a estruturação do financiamento de Longo Prazo. 

Foi considerado no modelo econômico-financeiro as condições de financiamento de Curto 

Prazo que poderão ser obtidas através de empréstimo-ponte junto à bancos comerciais 

privados. 

4.6. Juros 

Os juros do empréstimo ponte deverão incidir sobre o saldo devedor da SPE junto à 

instituição financeira, devendo seu pagamento ocorrer na substituição do financiamento 

de curto prazo pelo financiamento de longo prazo. 

4.7. Amortização 
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A liquidação do Financiamento de Curto Prazo deverá ocorrer via parcela única, tendo 

como funding a primeira tranche do Financiamento de Longo Prazo. 

4.8. Financiamento de Longo Prazo – BNDES 

O Financiamento de Longo Prazo representa o principal instrumento de captação da SPE, 

propiciando a alavancagem financeira necessária para a realização dos investimentos 

compreendidos no arcabouço das concessões ou Parcerias Público Privadas (PPPs). 

As condições do Financiamento de Longo Prazo foram consideradas conforme condições 

descritas no site do BNDES para oportunidades no setor de infraestrutura, tendo sido 

adotadas premissas conservadoras. 

4.9. Captação 

A modelagem considerou a obtenção da linha de Financiamento de Longo Prazo na 

modalidade Project Finance, junto ao BNDES. O financiamento deverá ser obtido no 2º ano 

de Concessão, com duração de 15 anos, com prazo de carência de principal de 36 meses e 

alavancagem de 70% do valor a ser investido pelo Concessionário, que corresponde a 50% 

do valor total do investimento inicial, no valor de R$ 89.728 milhões de reais. 

Para aprovar uma operação Project Finance, a área de classificação de risco do BNDES 

considera os seguintes fatores: 

• A classificação de risco dos controladores da beneficiária, conforme a dependência 

do projeto e do financiamento em relação aos mesmos; 

• O risco de implantação do projeto e os respectivos mitigadores; 

• Garantias correspondentes a 1,20x do valor dos empréstimos; 

• A suficiência, previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa do projeto; 

• O risco operacional do projeto e respectivos mitigadores; 

• O valor, liquidez e segurança das garantias oferecidas pela beneficiária; 

Para o valor da linha, foi considerado o valor de R$ 89.728 milhões para a captação de 

recursos junto ao BNDES. 
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4.10. Juros 

A taxa de juros a ser cobrada pelo BNDES incidirá sobre o saldo devedor da SPE junto à 

Instituição Financeira, devendo seu pagamento ocorrer mensalmente. 

4.11. Amortização 

O sistema de amortização utilizado na modelagem financeira no Financiamento de Longo 

Prazo foi o SAC, ou seja, parcelas iguais ao longo da concessão cobradas mensalmente após 

o período de carência definido pelo financiador. 

4.12. Estrutura de Garantias e Seguros 

As garantias às obrigações pecuniárias da Administração Pública em contratos de PPP estão 

listadas nas Lei das Parceria Público Privadas sendo elas: (i) vinculação de receitas; (ii) 

instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; (iii) contratação de seguro-

garantia; (iv) garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras; 

(v) garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

e (vi) outros mecanismos admitidos em lei. 

O parágrafo único do artigo 11 da Lei, por sua vez, estabelece que o edital de licitação 

deverá especificar as garantias a serem concedidas ao parceiro privado. Portanto, as 

garantias acima podem ser prestadas em caráter cumulativo e não exclusivo. 

No caso das garantias a serem dadas pelo privado, pode-se relacionar abaixo aquelas 

consideradas na modelagem econômico-financeira. 

4.13. Garantia de Execução do Contrato 

A Garantia de Execução do Contrato (Performance Guarantee) tem como objetivo 

assegurar o desenvolvimento adequado do projeto. Assim, o instrumento funciona como: 

a) garantia do atendimento de parâmetros de desempenho pela concessionária na 

medida em que o projeto avança; 

b) garantia das obrigações contratuais, e;  
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c) garantia de execução de parte correspondente das obras e da operação das escolas 

e creches em caso de rescisão do contrato por culpa da concessionária. 

O valor desta garantia foi definido em 1,5% do valor do contrato nos demais 30 anos da 

concessão. 

4.14. Seguro de Riscos Nomeados/Multirriscos 

Esse seguro é referente a cobertura dos bens patrimoniais de propriedade da 

concessionária, do Poder Concedente ou de terceiros, sob sua guarda e custódia, sua 

respectiva taxa de 0,49% a.a. a ser aplicada sobre o valor do patrimônio segurado: 

• Incêndio, Raio, Explosão; 

• Danos Elétricos; 

• Vendaval, Fumaça; 

• Despesas Fixas, Extraordinárias e Aluguel. 

4.15. Seguro de Responsabilidade Civil para Operação de 
Estabelecimentos de Ensino 

Esse seguro foi definido como um valor pré-fixado de R$ 1.800 (Hum mil e oitocentos reais) 

por escola ou creche por ano, respeitando o cronograma de conclusão de construção ou 

reforma de cada obra e perdurando durante todo o prazo da concessão. 

4.16. Riscos de Engenharia 

Esse seguro se refere a execução de obras, instalações e montagens, reformas e ampliações 

realizadas no início da concessão. O prêmio definido é de 1,50% sobre o investimento inicial 

nos primeiros dois anos da concessão, respeitando o cronograma de reformas e obras de 

cada uma das escolas e creches. 

Esse seguro difere quanto ao seguro constante do BDI da construtora, que visa reduzir ou 

minimizar os efeitos financeiros da ocorrência de eventos desfavoráveis (ameaças) a que o 

construtor está exposto. O seguro aqui descrito como risco de engenharia ampara a 
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concessionária perante danos materiais que ela venha a sofrer em decorrência das obras 

de engenharia civil. 

4.17. Seguro de Responsabilidade Civil 

Esse seguro se refere à cobertura de danos materiais, pessoais e morais causados a 

terceiros que sejam a ela imputadas durante a execução das obras, instalações, montagens, 

reformas e ampliações. O percentual do prêmio definido foi de 1,31% sobre o Limite 

Máximo de Indenização (R$ 3.000.000,00). Sobre esse prêmio incidirá o IOF de 6,38%. 

4.18. Garantia de Proposta 

A garantia da proposta possui como objetivo primordial medir a qualificação econômico-

financeira dos licitantes no momento da apresentação dos documentos habilitatórios. Essa 

garantia é limitada a 1,00% do valor do contrato (soma de todas as receitas durante todo 

o prazo da concessão) e seu prêmio é estipulado em 1,00%. 

4.19. Verbas Contratuais 

Conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público o estudo econômico-financeiro 

considerou ainda o valor de 0,5% dos investimentos referente ao Ressarcimento do EVTEA 

(Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental).  

4.20. Capital Mínimo 

O capital mínimo a ser aportado na Sociedade de Propósito Específico foi definido como 

sendo 10% da soma dos investimentos a serem realizados nos dois primeiros anos da 

concessão. 

5. RESULTADOS 

Como resultados do modelo financeiro tem-se: 

a) Valor da contraprestação a ser paga a concessionária; 

b) Taxa Interna de Retorno do projeto (TIR) – Real e Nominal, 
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c) Custo médio ponderado de capital (WACC), 

d) Payback, 

e) VPL e 

f) Exposição máxima de capital. 

5.1. Contraprestação 

Considerando a Taxa Interna de Retorno Real do Projeto como igual a 14,44% a.a., obteve-

se o valor de R$ 44.283 milhões da prestação anual máxima a ser paga pela Prefeitura de 

Nova Lima/MG para o Concessionário. O valor total do contrato considerando os 30 (trinta) 

anos de concessão e os aportes da prefeitura é estimado em R$ 1.425 bilhão. 

É importante ainda mencionar que os valores representados abaixo, na projeção da receita 

anual, estão em termos constantes e reais, não considerando assim o reajuste pela inflação 

do período. 

A partir do desenvolvimento do modelo econômico-financeiro considerando as premissas 

de investimento, despesas operacionais, seguros, garantias e taxas a serem pagas, o 

modelo gerou uma contraprestação anual e os valores de ressarcimento dos investimentos, 

a ser paga pela Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG (PMNL). 

5.2. Taxa Interna de Retorno do projeto (TIR) – Real e Nominal 

A taxa interna de retorno (TIR) é um importante indicador para a análise de projetos de 

investimentos, uma vez que permite ao empreendedor avaliar se os retornos projetados 

estão adequados ao nível de risco percebido e se atendem aos requerimentos de 

rentabilidade exigida por seus acionistas. Conceitualmente, a TIR é a taxa de desconto que 

iguala a zero o valor presente de todas as entradas e saídas de determinado fluxo de caixa. 

Nas análises realizadas para o presente estudo da Prefeitura de Nova Lima/MG, foram 

analisadas a TIR de projeto, que indica a rentabilidade puramente operacional do projeto, 

ou seja, desconsiderando integralmente as premissas de financiamento para o projeto. E a 

TIR do acionista que considera as premissas de financiamento do projeto. 
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O cenário base analisado almeja uma TIR de projeto real (ou seja, descontada da inflação) 

de 14,44% ao ano, igualando a mesma ao WACC do projeto. Essa premissa, que guiou toda 

a modelagem financeira, foi baseada em taxas de retorno usualmente encontradas em 

projetos de infraestrutura, mais o custo país recente, que elevou os índices financeiros. 

5.3. Custo Médio Ponderado De Capital (WACC) 

O Custo médio ponderado de capital (WACC) é uma medida do custo de financiamento do 

projeto. O projeto teve como base a utilização de 30% (trinta por cento) de capital próprio 

(dinheiro dos acionistas proprietários) e 70% (setenta por cento) de capital de terceiros 

através de financiamentos junto a instituições financeiras. 

O WACC calculado pela média desses custos, partindo da premissa de um custo de capital 

próprio de 12% a.a., ponderada pelo montante dos pesos de cada fator na estrutura de 

capital resultou em um valor de 13,53% a.a.: 

 
5.4. Valor Presente Líquido (VPL) 

O cálculo do Valor Presente Líquido – VPL, leva em conta o valor do dinheiro no tempo. 

Portanto, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. O VPL de um 

investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto em análise, 

descontado pelo custo médio ponderado de capital (WACC). Através da modelagem 

financeira do projeto obteve-se o VPL do projeto próximo a 1% do estimado. 

5.5. Exposição Máxima de Capital 

A exposição máxima de capital tem como propósito mostrar qual será o valor total de 

investimento necessário para a operação se desenvolver, acumulando todos os prejuízos 

projetados para os anos de investimentos. Através da modelagem financeira do projeto 

obteve-se uma Exposição Máxima de Capital de R$ 8.6 milhões. 

5.6. Resumo dos resultados da modelagem econômico-financeira: 

Os principais resultados da modelagem econômico-financeira dizem respeito a taxa interna 
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de retorno estimada em 14,44% ao ano. Esta taxa é a taxa real do projeto e não considera 

variação de inflação. Caso seja feita a análise considerando a Taxa Interna de Retorno 

Nominal, então o valor resultante é igual a 11,12% ao ano. 

5.7. Avaliação e justificativa para o prazo de concessão adotado 

O prazo de concessão resultante foi de 30 (trinta) anos. Este resultado deve-se basicamente 

a dois fatores. O primeiro diz respeito a necessidade de uma taxa de retorno que seja 

atrativa ao investidor privado para que ele assume o risco por investir na concessão. O 

segundo refere-se à diluição da amortização do investimento no maior prazo possível, 

diminuindo o endividamento anual do Poder Concedente. 

5.8. DRE e Fluxo de Caixa do Projeto 
 
 

 

 


