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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar os principais fatores que influenciam a atratividade de 

parcerias público-privadas aplicadas aos países em desenvolvimento. Para tanto, à luz do marco 

regulatório brasileiro, foram quantificados os risco envolvidos em uma PPP de ferrovia no 

Brasil e avaliado a atratividade deste investimento por meio de simulações de monte carlo. 

Além disso, foram propostas medidas a serem implementadas pelo governo de modo a melhorar 

a atratividade destes empreendimentos. A partir dessas propostas, foram feitas novas análises 

de atratividade para mostrar a redução observada no risco do empreendimento a partir das 

medidas sugeridas. Os resultados sugerem que o risco regulatório e o risco de Capex são os 

principais entraves ao atual modelo de concessões realizado no Brasil.  

 

Palavras-chave: PPP; Risco Regulatório; Países em Desenvolvimento 

 

Área temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1. INTRODUÇÃO 

Parceria Público Privada (PPP) é um arranjo contratual estabelecido entre o Poder 

Público e empresas privadas com o objetivo de destravar investimentos para prestação de 

serviços à sociedade, dentre os quais se destaca o investimento em infraestrutura (Mesquita & 

Martins, 2008; Osei-Kyei & Chan, 2015). Sua utilização intensificou-se a partir do final da 

década de 80, em função de uma necessidade dos governos de assegurarem investimentos em 

infraestrutura sem contudo onerarem as contas públicas (Araújo, 2006; Brandão & Saraiva, 

2007). 

Apesar do “apetite” dos governos pela implantação dessas parcerias, sua implementação 

ainda encontra uma série de dificuldades, em especial devido a custos de transação elevados, 

dificuldade de medir adequadamente os riscos (Mesquita & Martins, 2008), dificuldade de 

acesso a mercado de capitais (Araújo, 2006), entre outros, sendo em certos casos inviável a 



 

 

celebração da parceria sem o devido aporte dos governos na forma de garantias e acesso a 

financiamento (Brandão & Saraiva, 2007; Mesquita & Martins, 2008; Osei-Kyei & Chan, 

2015). 

Países desenvolvidos apresentam maiores chances de sucesso na implementação de 

PPPs, por terem estabilidade macroeconômica, ser ambientes de estabilidade regulatória e 

institucional e com mercado de capitais estabelecido e sistema financeiro maduro, onde esteja 

disponível varias alternativas para acesso ao capital, seja por entes públicos ou privados 

(Mesquita & Martins, 2008). Osei-Kyei e Chan (2015) comentam sobre a baixa contribuição 

de pesquisa sobre PPPs oriundas de pesquisadores de países em desenvolvimento, devido à 

baixa incidência dessas parcerias nessas economias – provavelmente associado aos maiores 

riscos de implantação. 

Com isto, este trabalho tem por objetivo responder à seguinte pergunta: É possível um 

arranjo de parceria público-privada aplicado aos países em desenvolvimento, que assegure justo 

retorno ao investidor sem onerar o poder público? 

O Brasil se apresenta como um bom caso de análise, dado que existe uma carência de 

investimento em infraestrutura – em especial de transporte - com impacto na atratividade e 

crescimento da indústria (Lucas, Dávila, & Vizioli, 2013). Esta carência poderia ser suprida por 

meio de Parcerias Público Privadas, porém esta solução apresenta desafios: mercado de capitais 

ainda incipiente associado a um ambiente institucional ainda instável, onde o concessionário é 

exposto a mudanças de regras ou legislação regulatórias, tal qual já se observou em concessões 

atualmente em vigor no Brasil - corroborando evidências apontadas por Mesquita e Martins 

(2008).  

Vários trabalhos também tentaram quantificar, por meio de opções reais, o valor de 

garantias oferecidas pelo governo ao concessionário, de modo a mitigar um determinado risco 

de modo a viabilizar a PPP (Brandão & Saraiva, 2007; Brandão et al., 2012; Liu et al., 2014). 

Risco de demanda sob a ótica dos diferentes atores foi tratado por Burke e Demirag (2015). Xu 

et al. (2012) desenvolveram um modelo classificar o nível de relevância dos diferentes riscos 

em um projeto de uma PPP, ao passo que Grimsey e Lewis (2002) quantificaram esses riscos 

em um projeto de planta de tratamento de água. Não foi encontrado na literatura, entretanto, 

trabalhos que ao mesmo tempo quantifiquem os riscos associados a um arranjo de PPP e 

indiquem medidas mitigatórias, em especial para projetos envolvendo infraestrutura em países 

em desenvolvimento.  

Em especial, dos modais logísticos no Brasil, o transporte ferroviário está entre os que 

menos se favoreceu de políticas e investimento público nas últimas décadas, resultando em uma 

malha precária, sub-utilizada, pouco competitiva e em sua maioria operando para atender às 

cargas dos próprios concessionários (Fleury, 2012). O governo federal tem buscado melhorar a 

competitividade da indústria brasileira, que hoje sofre os efeitos destes baixos investimentos 

das últimas décadas (Resende & Souza, 2012). Em 2012, em virtude da falta de velocidade e 

eficiência na implantação dos empreendimentos públicos em ferrovias, o governo federal 

lançou o programa de investimentos em logísticas (PIL) – que em sua essência é uma proposta 

de parceria público-privada - cujo objetivo é atrair investimento privado na expansão da malha 

ferroviária (ANTT, 2012a). Passados 4 anos de seu lançamento, nenhuma ferrovia foi sequer a 

leilão, devido à falta de interesse dos investidores. 

Desta forma, para atingir o objetivo proposto, este trabalho pretende quantificar o risco 

envolvido em uma PPP de ferrovia e avaliar a atratividade deste investimento por meio de 

simulação de monte carlo, à luz do marco regulatório brasileiro, apresentando qual a efetiva 

possibilidade de perda ou ganho com este empreendimento. Além disso, serão propostas 

medidas a serem implementadas pelo governo de modo a melhorar a atratividade destes 



 

 

empreendimentos com o menor ônus para o governo e minimizando impactos na qualidade do 

transporte ferroviário. Será então feita nova análise de atratividade a partir de simulação de 

monte carlo para mostrar a redução observada no risco do empreendimento propiciada pelas 

medidas implementadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.   Análise de Viabilidade de uma PPP 

Dada as características dos investimentos em PPP, que são de longa duração e 

maturação, intensivos em capital e de baixa liquidez, sua avaliação quantitativa é uma atividade 

complexa e que requer elevado expertise (Grimsey & Lewis, 2002). Cruz e Marques (2014) 

trabalham em uma comparação quantitativa entre a implantação de um projeto pelo Estado e 

pela iniciativa privada, apontando que deve ser escolhida a alternativa que maximize o valor 

para o dinheiro (“Value for Money”), devendo ser avaliado caso a caso a aplicabilidade da PPP. 

Investimentos com incerteza e risco demandam metodologias de avaliação que 

contemplem tais variáveis aleatórias. Hertz (1974) foi o precursor da análise de investimentos 

utilizando simulação de monte carlo, rompendo com a visão determinística da análise de 

investimentos ao incluir componentes estocásticas na análise. Avaliações determinísticas 

falham ao não apontar adequadamente os riscos associados a esses empreendimentos (Smith, 

1994) – que no caso das PPPs são de grande amplitude. 

Em sendo um arranjo que demanda uma amarração contratual consistente, onde estejam 

claramente definidas as obrigações e direitos de cada parte, elaboração contratual é fundamental 

o sucesso da PPP (Périco & Rebelatto, 2005). Modelos financeiros que capturem o valor dessas 

garantias contratuais foram desenvolvidos usando teoria das opções reais. Brandão e Saraiva 

(2007) quantificaram a garantia de demanda em um projeto de rodovia no centro-oeste 

brasileiro. Brandão et al. (2012) quantificam a garantia de demanda para o projeto do metrô 

linha 4 em São Paulo. Liu et al. (2014) apresenta uma abordagem também de valoração de 

garantias via opções reais, mas sobre garantia de restrição de competição, qual seja, governo 

garante que não haverá nenhum projeto similar na zona de influência no futuro.  

Risco de demanda sob a ótica dos diferentes atores de uma PPP foi tratado por Burke e 

Demirag (2015). Este trabalho constata que, apesar de o propósito de uma PPP ser o de alocar 

o risco ao ente que melhor tem condições de o gerenciar, observa-se o parceiro privado 

subdimensionando o risco para vencer a concorrência, os agentes financeiros superestimando o 

risco e exigindo garantias governamentais e o governo assumindo um risco que deveria ser do 

parceiro privado – situação que pode gerar projetos com Valor para o dinheiro (Value for 

Money) baixo, ou seja, que não justifique uma PPP (Burke & Demirag, 2015).  

 Xu et al. (2012) desenvolveram um modelo computadorizado para quantificar riscos de 

projetos de uma PPP, de modo a auxiliar os investidores na escolha entre projetos – indicando 

quais são os menos arriscados - além de apontar onde estão os principais riscos de cada projeto. 

Os riscos foram levantados a partir de uma revisão da literatura e critério de priorização definido 

pelos autores. 

A tabela 1 apresenta um sumário dos diferentes riscos encontrados na literatura relativos 

à implantação de uma PPP:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1:  

Riscos identificados na implantação de uma PPP. 

Risco identificado Fonte 

Flutuação do câmbio Ahmed, Fang (1999); Araújo (2006); Brandão, 

Saraiva (2007); Xu et.al (2012). 

Inflação Ahmed, Fang (1999); Araújo (2006); Xu et.al (2012); 

Turhani, Turhani (2012).  

Variação nas taxas de juros Ahmed, Fang (1999); Araújo (2006); Brandão, 

Saraiva (2007); Xu et.al (2012); Turhani, Turhani 

(2012). 

Mudanças no projeto/operação Grimsey, Lewis (2002); Xu et.al (2012); Verweij 

(2015) 

Risco de conclusão (atraso ou abandono da obra) Ahmed, Fang (1999); Araújo (2006); Xu et.al (2012); 

Turhani, Turhani (2012); Liu et.al (2014); Burke, 

Demirag (2015);  

Custos de implantação acima do previsto Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Araújo 

(2006); Turhani, Turhani (2012);  

Contrato imperfeito e conflitante (Risco legal) Périco, Rebelatto (2005); Araújo (2006); Xu et.al 

(2012); 

Mudança em preços Grimsey, Lewis (2002); Araújo (2006); Xu et.al 

(2012); Liu et.al (2014) 

Aumento no custo de operação Grimsey, Lewis (2002); Périco, Rebelatto (2005); Xu 

et.al (2012); Turhani, Turhani (2012); Cruz, Marques 

(2014); Liu et.al (2014) 

Baixa performance do projeto Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Araújo 

(2006); Turhani, Turhani (2012); Burke, Demirag 

(2015); 

Corrupção no governo Xu et.al (2012). 

Leis e mecanismos de supervisão imperfeitos Périco, Rebelatto (2005); Xu et.al (2012).  

Processo de tomada de decisão público fraco Xu et.al (2012) 

Risco de financiamento Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Araújo 

(2006); Xu et.al (2012); Turhani, Turhani (2012); Liu 

et.al (2014); Burke, Demirag (2015);  

Mudanças de demanda de mercado Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Araújo 

(2006); Brandão, Saraiva (2007); Xu et.al (2012); 

Turhani, Turhani (2012); Brandão et.al (2012); Liu 

et.al (2014); Burke, Demirag (2015).  

Crédito público Périco, Rebelatto (2005); Mesquita, Martins (2008); 

Xu et.al (2012); Liu et.al (2014).  

Processo de avaliação do projeto subjetivo Périco, Rebelatto (2005); Xu et.al (2012).  

Supervisão insuficiente do financiamento do projeto Xu et.al (2012) 

Força maior: Guerras e outras calamidades Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Araújo 

(2006).  

Riscos ambientais Grimsey, Lewis (2002); Araújo (2006) 

Risco político/regulatório Ahmed, Fang (1999); Grimsey, Lewis (2002); Périco, 

Rebelatto (2005); Araújo (2006); Brandão, Saraiva 

(2007); Xu et.al (2012); Liu et.al (2014); Osei-Kiei, 

Chan (2015);  

 

Os principais riscos para o investidor que entra em um arranjo de PPP, segundo Grimsey 

e Lewis (2002) são o risco de demanda (aqui considerado o risco da demanda propriamente dita 

e o risco de preço), custos operacionais e de implantação acima do previsto e performance. 

Segundo esses autores, os riscos de atraso de obra podem ser repassados via contratos para 

outras entidades – tais como seguradoras ou empresas de implantação. A figura 1 ilustra os 



 

 

principais riscos que afetam os diferentes atores de uma PPP, quais sejam o Contratante 

(governo), Investidor e o financiador, bem como a análise de risco adequada para cada um 

(Grimsey & Lewis, 2002).  

 

 
 

Figura 1: Principais riscos para os diferentes atores em um projeto de PPP e metodologia de análise de 

risco associada. 

Fonte: Adaptado de Grimsey e Lewis (2002, p.114) 

 

3. METODOLOGIA 

O PIL - programa de investimento em logística – foi desenvolvido pelo governo federal 

para oferecer à iniciativa privada ferrovias sob regime de concessão (ANTT, 2012a). O ponto 

de partida para a análise de atratividade deste trabalho são os estudos desenvolvidos e 

disponíveis na íntegra no site da ANTT para a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), na 

sessão compreendida entre as cidades de Lucas do Rio Verde (MT) e Campinorte (GO), ferrovia 

importante para o escoamento de grãos da região Centro-Oeste.  

 

3.1. Modelo Financeiro de Avaliação 

O modelo de avaliação financeira desenvolvido pela ANTT possibilita a valoração da 

ferrovia à luz das especificidades do programa, cuja capacidade da ferrovia é integralmente 

adquirida pela VALEC e revendida por esta a operadores ferroviários independentes – o que 

representou uma tentativa do governo de mitigar o risco de demanda para os investidores, mas 

que dada a baixa capacidade financeira da VALEC (conforme se observa nos balanços desta 

empresa), não se mostrou um instrumento efetivo.    

A planilha de valoração foi desenvolvida em 2013 pela ANTT tendo informações sobre 

a demanda por transporte no trecho ferroviário em questão, detalhamento do investimento de 

capital, premissas gerais (Macroeconomicas, Tributos, Seguros), premissas e projeções de 

custos (Pessoal, Manutenção, Operação), premissas específicas (Engenharia, Depreciação, 

Tributária), além da projeção financeira propriamente dita (DRE, FC, Balanço, etc). O conteúdo 

do modelo desenvolvido está alinhado com o que estabelece Turhani e Turhani (2012). 

As premissas utilizadas no modelo foram elaboradas pela ANTT, sendo embasadas por 

estudos específicos (engenharia, demanda), coletadas em bases de dados próprias das entidades 



 

 

(ANTT, VALEC, EPL, ANP, SICRO 2, SICFER) ou por cotação diretamente com os 

fornecedores. Estão todas disponíveis em ANTT (2012d). 

O modelo não está preparado para efetuar análises estocásticas, devendo ser adaptado 

para este fim, com geração de valores aleatórios para as variáveis de entrada e armazenamento 

para as variáveis de saída. Uma macro de excel será utilizada para conduzir o processo iterativo 

de geração de cenários.  

Ao final será possível verificar a curva de distribuição de frequência do valor presente 

líquido (VPL) do empreendimento, bem como a curva para a taxa interna de retorno (TIR). A 

taxa de desconto utilizada é a mesma considerada no relatório de avaliação econômico-

financeira elaborado pela ANTT (2012d), estimada em 8,5% em termos reais. 

Este resultado possibilitará avaliar qual o risco de o projeto apresentar um VPL negativo 

(ou analogamente, uma TIR inferior ao custo de capital), situação onde se tem destruição de 

valor. Esse resultado será um balizador inicial se será ou não necessário se estabelecer 

mecanismos de mitigação de riscos para melhorar a atratividade. Um gráfico do tipo tornado, 

mostrando o quanto cada risco impacta no VPL do empreendimento auxiliará nesta análise, 

apontando qual risco deverá ser objeto de tratamento e qual risco poderá ser ignorado por não 

ter impacto significativo em VPL. 

Em sendo necessário se estabelecer mecanismos para melhora da atratividade, será 

discutido as propostas para mitigação destes riscos. As análises levarão em conta eventuais 

conflitos de agência entre governo e iniciativa privada.  

Concluído a proposta dos mitigadores, será novamente realizada uma análise por 

simulação de monte carlo para determinar se o risco do empreendimento foi mitigado ou pelo 

menos minimizado – e caso necessário, novas medidas serão propostas para reduzir o risco do 

empreendimento.  

Ainda que esta análise esteja sendo conduzida sob a ótica de reduzir o risco do 

investidor, melhorando o VPL deste ente, será objetivo do trabalho não onerar o poder público, 

não sendo as medidas propostas simplesmente transferência de riscos, mas sim alocação 

eficiente. 

 

3.2. Avaliação de Risco  

De modo a simplificar a modelagem, será trabalhado com três tipos de distribuição de 

probabilidades, a distribuição triangular, distribuição uniforme e a distribuição multinomial. A 

distribuição triangular é considerada por Oliveira e Neto (2012) a distribuição mais adequada 

para variáveis cujo valor esperado não possa ser negativo e se situe dentro de uma faixa de 

tolerância (em que haja um valor mínimo, máximo e um valor mais provável de acontecer), o 

que é o caso para a maior parte das variáveis utilizadas neste modelo. A distribuição uniforme 

é similar à distribuição triangular, porém todos os valores entre mínimo e máximo têm iguais 

probabilidades de ocorrência. A última distribuição considerada é a multinomial, adequada para 

os casos em que se tenha que escolher cenários para trabalhar, cada qual tendo a sua 

probabilidade de ocorrência.  

A tabela 2 resume as faixas de variações para as diversas variáveis estocásticas 

utilizadas no modelo, bem como as distribuições de probabilidades utilizadas para cada uma. 
 

 

 

 

 

Tabela 2:  



 

 

Variáveis de entrada do modelo de avaliação de riscos de uma PPP e distribuições de probabilidades 

associadas. 

Premissas Monte Carlo Distrib Min Mês Max 

Demanda Cenário Multin. 1 2 3 

Valor Capex R$ Triang 5,57BI 6,35BI 10,07BI 

Peformance % Uniforme 95,7%  100,0% 

Opex % Triang 70,2% 100,0% 121,7% 

Regulatório % Triang 0% 2% 6% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Todos os padrões de comportamento das variáveis aleatórias consideradas no modelo 

foram obtidas junto ao material gerado pela ANTT no escopo do PIL.  

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

4.1. Análise de Monte Carlo (Estocástica) 

Para se proceder a avaliação do risco do investimento na FICO, utilizou-se uma macro 

em excel, onde calculou-se o VPL e a TIR no modelo determinístico, porém tendo os valores 

de entrada variando aleatoriamente conforme as distribuições de probabilidade definidas na 

tabela 2. O modelo gerou 5.000 iterações (cada qual considerado um cenário possível de 

ocorrer).  

Os resultados da distribuição de frequências para VPL são mostrados no gráfico 1, em 

que as barras representam a distribuição de frequência obtida com as iterações e a linha 

representa a curva normal teórica obtida a partir da média e desvio padrão do resultado das 

5.000 iterações. A linha tracejada na vertical mostra o ponto onde o VPL é igual a zero, estando 

os valores à direita desta positivos e os valores à esquerda, representado VPLs negativos. A 

média obtida foi de -R$ 2.043 Milhões com um desvio padrão de R$ 845 Milhões. Os valores 

mínimos e máximos obtidos foram respectivamente –R$ 4.653 Milhões e +R$ 492 Milhões. 

 

 
Gráfico 1: Curva de distribuição de frequências para o VPL do empreendimento. 

Fonte: Elaboração própria. 

Pode-se constatar que o projeto tem elevada probabilidade de ter um VPL negativo, ou 

seja, é um projeto com pouco upside risk e muito downside risk. Segundo Menezes et al. (1980) 

os indivíduos apresentam em geral comportamento em que evitam a possibilidade de ganho 

(upside risk) se houver o risco de uma perda (downside risk), ainda que esta seja reduzida e 

limitada..  

No caso apresentado, o risco de perda é próximo a 100%, sendo este fenômeno melhor 

ilustrado quando se observa o gráfico 2 de probabilidade e risco acumulado. A linha tracejada 

VPL=0 



 

 

mostra que existe uma probabilidade de aproximadamente 0,23% de o VPL ser positivo e 

analogamente, conforme se observa pela linha contínua, existe um risco de aproximadamente 

99,77% do valor obtido ser negativo.  

 

 
Gráfico 2: Curva de probabilidade/risco de VPL. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise de taxa interna de retorno resultou em uma média de 7,35%, com desvio 

padrão de 1,0% e valores mínimo e máximos respectivamente 4,62% e 9,92%. 

O elevado risco associado a este arranjo de parceria público privada, evidenciado por 

este estudo, associado ao baixo valor obtido pela análise determinística, podem explicar o fato 

de não haver até esta data investidores interessados em participar deste empreendimento e 

confirmam a urgência em se discutir medidas de mitigação desses riscos.  

 

4.2. Sensibilidade das Variáveis de Entrada  

A análise determinística mostra que o empreendimento tem baixa atratividade, porém 

conforme apresentado nas seções anteriores, as variáveis de entrada apresentam uma 

variabilidade e podem ao longo da vida do empreendimento não se comportar conforme o seu 

valor mais provável. A análise estocástica apresenta como as variações aleatórias das diferentes 

variáveis de entrada combinadas impactam no resultado do empreendimento, entregando uma 

curva de possíveis resultados de VPL, todos eles possíveis de acontecer, tendo associada a si 

uma probabilidade. 

Desta forma, para complementar a análise, é importante avaliar como cada variável 

impacta isoladamente na atratividade do empreendimento – e avaliar quais são as mais 

relevantes. Isto é feito a partir de uma avaliação de impacto, onde calcula-se o VPL do 

empreendimento quando se altera apenas uma variável para seu valor máximo e mínimo.  

Com o resultado desta análise é possível gerar um gráfico tornado, que facilita a 

visualização e identificação dos principais drivers de atratividade. O gráfico 3 abaixo mostra o 

resultado desta análise. 



 

 

 
Gráfico 3: Impacto relativo de cada variável de entrada na atratividade do empreendimento. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico mostra que os principais fatores impactando a atratividade do 

empreendimento são o investimento (Valor do Capex) e o risco regulatório, sendo pois os que 

demandam maior atenção em termos das medidas de mitigação. Segundo World Bank (2007) 

dentre as principais causas do baixo retorno dos investimentos em infraestrutura estão a 

alocação de riscos (em especial o risco regulatório) e o elevado investimento requerido, em 

especial nos primeiros anos da concessão. 

Importante ressaltar que o modelo utilizou como base uma taxa de desconto de 8,5% em 

termos reais, conforme premissa definida pela ANTT (2012d), porém um investidor que 

consiga captar recursos a custo mais baixo ou uma alavancagem diferente da considerada pela 

ANTT, poderia reduzir essa taxa de desconto, melhorando o VPL do projeto – porém esse 

ganho em taxa de desconto contrapõe o aumento nessa mesma taxa quando se opera em um 

ambiente com risco regulatório.  

 

4.3. Propostas para Melhora na Atratividade  

4.3.1. Risco de Capex  

A primeira proposta de melhoria é que seja oferecida ao concessionário uma opção de 

abandono ao final da elaboração da engenharia detalhada, uma vez que neste momento a 

incerteza em relação ao Capex total do projeto é muito pequena, dado que terão sido concluídos 

os planos de execução da obra, análises ambiental, de saúde, segurança e de riscos, cronogramas 

detalhados, além do detalhamento do Capex (Barbosa et al., 2013). Estes estudos não mitigam 

o risco de estouro de Capex, mas o minimizam sobre maneira, sendo indicado por Barbosa et 

al. (2013), que o Capex ao final da etapa de desenvolvimento da engenharia detalhada deve se 

situar entre a faixa de variação de mais ou menos 10%, um espectro muito menos disperso que 

aquele utilizado na tabela 2. 

Entende-se que neste momento o concessionário terá uma melhor capacidade de tomar 

uma decisão acerca de seguir adiante com o projeto ou exercer a opção de abandono, dado o 

resultado esperado para o projeto em termos de Capex.  

 

4.3.2. Risco Regulatório e Político 

Para fazer frente a essa precificação com risco, os contratos devem ser bem desenhados, 

de modo a minimizar o necessidade de renegociações e movimentos oportunisticos de ambas 

as partes (World Bank, 2007). O governo deve oferecer ao investidor garantias de que o 



 

 

investimento será seguro e que a regra do jogo não irá mudar no curso da partida. Essas 

garantias devem ser enforceable e com sustentação jurídica.  

Observa-se pois que há um risco de o concessionário ficar nas mãos da Administração 

e por isso uma alternativa a ser avaliada seria oferecer ao investidor uma put option que fosse 

ativada se uma mudança regulatória ou política afetasse a economicidade do projeto (segundo 

critérios previamente acordados), em que o investidor tivesse o direito de vender ao Governo a 

concessão, pelo valor de livro do ativo não amortizado, com lastro do Tesouro Nacional. Essa 

alternativa, assim como no caso do Capex, representa um passivo fiscal contingente (não 

ativado na dívida pública da União), onde o Governo tem o incentivo a não alterar o contrato 

de concessão para não ter exercido contra si uma opção de venda (e consequentemente tendo 

que desembolsar o capital para efetivar a compra).  

 

4.3.3. Taxa de Desconto  

A atração de investidores com custo de capital baixo pode destravar investimentos com 

o perfil de atratividade compatível ao da FICO, uma vez que este poderá auferir um retorno 

sobre capital investido superior ao seu custo de capital. A atração deste tipo de investidor passa 

pela criação de ambiente regulatório estável, mas também pela possibilidade de assegurar ao 

investidor sinergia de investimentos. O incentivo a este tipo de arranjo passa pela autorização 

de integração vertical, ou seja, dono da carga pode ser dono da infraestrutura logística, além da 

necessidade de incentivos e subsídios específicos para projetos na região de influência da 

ferrovia. Tal iniciativa possibilita a atração de investidores que tenham interesse nesse arranjo 

e que possivelmente tenham acesso a crédito mais barato. 

 

4.4. Resultados Considerando Melhorias Propostas  

Para a análise estocástica, a diferença em relação à primeira análise se dará no risco 

regulatório e no risco de Capex. Propõe-se fazer a avaliação em três etapas, da seguinte forma: 

• Primeira etapa, risco regulatório/político mitigado: Executar a simulação de monte 

carlo com todos parâmetros de entrada variando conforme definido na tabela, à 

exceção do risco regulatório, que será constante e igual a zero. Esta análise indicará 

qual a melhora em termos de avaliação de risco exclusivamente atribuída ao risco 

regulatório/político; 

• Segunda etapa, risco de Capex mitigado: Nesta etapa será simulado o caso em que o 

investidor, com base no Capex previsto pelo projeto de engenharia detalhada, opta 

por exercer sua opção de abandono (put option). Isto será feito a partir da base de 

dados obtida na primeira etapa, sendo apenas desconsiderados os valores de VPL e 

TIR cujo Capex for superior ao Capex original, somado à tolerância de 10% - 

conforme Barbosa et.al. (2013).  

• Terceira etapa, resultado esperado de VPL para o investidor: Uma vez que já se sabe 

o risco incorrido pelo investidor ao decidir seguir adiante com o projeto e sabendo-

se a frequência com que a opção será exercida, esta última etapa pretende combinar 

estes resultados - exercício da opção de abandono, cujo VPL iguala a zero e VPL 

médio do caso em que o investidor segue com o empreendimento (curva obtida na 

segunda etapa) - para se obter o valor esperado do VPL do empreendimento para o 

investidor. 

Assim sendo, efetuou-se a simulação para a primeira etapa, tendo o risco regulatório 

mitigado e considerado igual a zero. O resultado obtido está mostrado nos gráficos 4 e 5. 

 

 



 

 

 
Gráfico 4: Curva de distribuição de probabilidades da atratividade, considerando mitigação no risco 

regulatório apenas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Gráfico 5: Curva de probabilidade/risco de VPL, considerando mitigação do risco regulatório apenas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A curva obtida mostra uma considerável melhora no resultado, ainda que o risco de 

obter um VPL negativo seja elevado, este caiu de 99,77% para 86%, representando redução 

significativa no risco do empreendimento. Observa-se um deslocamento em relação à curva 

original, em que os parâmetros mínimo, máximo e média se moveram, e a dispersão apresentou 

leve melhora. A TIR média neste cenário foi de 7,35%. Os valores obtidos estão ilustrados na 

tabela 3: 
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Tabela 3:  

Estatística comparando VPL do caso base de análise com VPL no cenário de mitigação do risco 

regulatório. 

 
Análise sem incentivos 

(R$ MM) 

Risco regulatório mitigado 

(R$ MM) 

Média -2.043,3 -850,1 

Desvio Padrão 844,9 786,6 

Mínimo -4.653,8 -3.187,0 

Máximo 492,3 938,7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a segunda etapa - risco do investidor em caso de não exercício da put option (opção 

de abandono em caso de Capex elevado ao final da execução da engenharia detalhada), excluiu-

se da massa de dados obtida na primeira etapa aquelas iterações em que o Capex obtido resultou 

acima de 10% do Capex previsto no projeto – situações em que se teria o exercício da opção.  

Observou-se que a opção de venda será exercida em 56,6% dos casos, e ainda que seja 

um percentual elevado, se mostra como um mitigador de risco robusto, ao possibilitar ao 

investidor um VPL zero em cenário onde as perdas seriam significativas. 

A curva de distribuição de probabilidades obtida para esses casos é mostrada no gráfico 

6. O gráfico 7 apresenta as curvas de risco e probabilidade de VPL para esta situação.  

 

 
Gráfico 6: Curva de distribuição de probabilidades da atratividade, considerando mitigação no risco 

regulatório e não exercício da opção de abandono do projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 7: Curva de probabilidade/risco de VPL, considerando mitigação do risco regulatório e não 

exercício da opção de abandono do projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Resultado obtido comprova a melhora no resultado para o investidor ao poder abandonar 

o projeto exercendo put option ao constatar que o Capex excede o incialmente previsto em mais 

de 10%. A curva mostra que caso o investidor opte por dar prosseguimento ao projeto, incorrerá 

no risco de 70% de ter um VPL, melhora considerável em relação ao observado até este ponto. 

O VPL médio encontrado é de -R$ 186 Milhões e uma TIR de 8,18%.  

A estatística obtida para este cenário em comparação com os demais é apresentada na 

tabela 4: 

 
Tabela 4:  

Estatística comparando VPL nos três cenários. 

 
Análise sem incentivos 

(R$ MM) 

Risco regulatório 

mitigado 

(R$ MM) 

Opção de abandono 

exercida 

(R$ MM) 

Média -2.043,3 -850,1 -186,7 

Desvio Padrão 844,9 786,6 388,5 

Mínimo -4.653,8 -3.187,0 -1.152,7 

Máximo 492,3 938,7 938,7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dos dados obtidos observa-se que a cada risco mitigado, obtém-se melhora significativa 

no perfil de risco do projeto. A opção de abandono oferece ao investidor uma porta de saída em 

dado momento do projeto, melhorando o risco do projeto para o investidor caso este opte por 

seguir adiante com o empreendimento.  

O gráfico 8 mostra as curvas de distribuição de frequências teóricas do cenário base e 

das primeiras duas etapas de mitigação de riscos, evidenciando o deslocamento da média e 

redução da dispersão de resultados obtido. 

 

 



 

 

 
Gráfico 8: Curva de distribuição de frequência do VPL, no caso base e duas primeiras etapas de mitigação 

de risco. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A terceira etapa de análise, observa-se que em cerca de 56,6% dos casos a opção de 

abandono (opção de venda) será exercida, e nesta situação o pay-off para o investidor será igual 

a zero (exercício da opção). Nos 43,4% restantes o pay-off seguirá uma curva cuja média é igual 

a –R$ 186,7 Milhões e desvio padrão de R$ 388,5. Disso resulta um pay-off médio para o 

investidor de –R$ 81 Milhões – ainda que seja um resultado negativo, representa uma melhora 

de quase R$ 2 Bilhões em relação ao caso base (condição sem mitigadores) – sendo o valor 

negativo residual fruto das incertezas e riscos a cargo do investidor e para os quais este terá que 

trabalhar para melhorar sua eficiência, mitigando os riscos e conseguindo melhorar a 

economicidade do empreendimento. 

 

 
Figura 2. Pay-off médio do investidor considerando a opção de abandono.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Importante ressaltar que o pay-off igual a zero na opção de abandono só ocorre caso a 

União concorde em ressarcir a concessionária com os custos incorridos no desenvolvimento do 

projeto de engenharia detalhada. Caso esse ressarcimento não seja contemplado, essa opção de 

abandono terá um pay-off negativo relativo a estes custos. 



 

 

A título de exercício, pode-se simular o resultado obtido caso o investidor tenha elevado 

expertise em operação ferroviária, e com isso consiga manter seus custos no mínimo da faixa 

de variação do Opex. Considerando essa situação, e a mitigação dos riscos regulatório e de 

Capex, o pay-off médio para o investidor será de R$ 18 Milhões. 

5. CONCLUSÃO 

As análises conduzidas apresentaram e quantificaram quais os principais riscos a que 

está sujeito um investidor em projeto de infraestrutura ferroviária no Brasil, em especial em um 

arranjo de parceria público privada, e como estes riscos impactam a economicidade de um 

projeto.  

Tomou-se por base a avaliação econômica conduzida pela ANTT para o trecho 

ferroviário entre Lucas do Rio Verde (MT) e Campinorte (GO), dentro do Programa de 

Investimentos em Logística (PIL) do Governo Federal.  

Constatou-se a partir dos resultados obtidos que uma avaliação de risco é uma etapa 

importante na análise de investimento pois apresenta informações sobre a probabilidade do 

retorno encontrado pelos métodos determinísticos. Foi evidenciado que o valor esperado de 

retorno para um empreendimento calculado segundo o método determinístico pode diferir 

muito da média encontrada segundo o método probabilístico – no caso deste trabalho o primeiro 

ficou em –R$1.041 Milhões e o segundo em –R$2.043 Milhões – corroborando a importância 

da avaliação probabilística, conforme apontado por Hertz (1974) há mais de 40 anos atrás, 

tempo em que os recursos computacionais para este propósito eram escassos. 

A diferença encontrada entre as metodologias determinísticas e probabilísticas é 

explicada pela incorporação à análise todos os riscos mapeados e seus comportamentos (faixas 

de variação e distribuições de probabilidades), considerando seus componentes aleatórios. O 

perfil de risco encontrado para o investimento na FICO pode explicar a falta de apetite de 

investidores. 

A partir de uma análise de sensibilidade das variáveis de entrada sobre o VPL, verificou-

se que aquelas que têm maior impacto sobre a economicidade do projeto são o valor do 

investimento (Capex) e o risco regulatório, cujos impactos se sobrepõem aos das demais 

variáveis.   

Resultados obtidos referentes ao risco regulatório estão em linha com o trabalho 

desenvolvido pelo World Bank (2007), onde se afirma que um ambiente regulatório estável e 

confiável é uma condição para atração de investimento devido ao seu impacto na atratividade 

do investimento a longo prazo, sendo pois imperativo que o Brasil crie este ambiente para assim 

atrair capital externo para suas PPPs.  

Um ambiente de vontade política, com adequada alocação de riscos e contratos bem 

desenvolvidos, conforme apontado por Osei-Kyei e Chan (2015) estão entre os principais 

fatores-chave de sucesso para a implantação de uma PPP, e os resultados obtidos neste trabalho 

corroboram esta afirmação. 
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