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Resultados 
Apuração da TIR com base no FCFF e no FCFE 

*Resultados calculados a partir da planilha da Proposta Comercial desconsiderando o fluxo de financiamento. TIRM calculada com a taxa de 12% a.a., conforme apresentado em algumas propostas comerciais. 
** Nesta Concessão, o FCFF apresentou mais de uma inversão de sinal no fluxo e por esse motivo adotou-se a TIRM. 

 

Área 
Operacional 

Taxa de Retorno do 
Acionista 

Estudo SPTRANS 

Taxa de Retorno do 
Projeto * 

Proposta Comercial 

Taxa de Retorno do 
Projeto  

Cálculo EY 

Taxa de Retorno do  
Acionista 

Proposta Comercial 

Taxa de Retorno do 
Acionista 

Cálculo EY 

C1 18,00% 21,63% 14,40% 31,34% 18,68% 

C2 18,00% 23,20% 14,79% 26,11% 17,99% 

C3 18,00% 25,16% 12,04% 31,67% 14,18% 

C4 18,00% 11,29%** 15,92% 18,00% 54,12% 

C5 18,00% 24,66% 14,06% 30,45% 17,37% 

C6 18,00% 26,15% 14,06% 30,78% 18,37% 

C7 18,00% 24,98% 16,42% 30,23% 23,34% 

C8 18,00% 23,02% 13,78% 27,10% 16,88% 

P1 18,00% n/a 7,63% n/a 11,01% 

P2 18,00% n/a 21,40% n/a 24,43% 

P3 18,00% n/a 17,15% n/a 22,32% 

P4 18,00% n/a 16,11% n/a 23,06% 

P5 18,00% n/a 20,42% n/a 38,50% 

P6 18,00% n/a 20,53% n/a 26,89% 

P7 18,00% n/a 15,84% n/a 21,68% 

P8 18,00% n/a 19,90% n/a 25,94% 
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Resultados 
Considerações acerca dos resultados 

Considerações 

 As condições de financiamento foram obtidas através de análise de uma amostra de 385 contratos de 
financiamento de Concessionárias, sendo aplicados somente a veículos novos, visto que as linhas de 
financiamento do BNDES não cobrem veículos usados e não foram identificados, na amostra selecionada, 
quaisquer contratos de financiamento de veículos usados. 

 Os valores de mercado adotados nos preços dos insumos e dos investimentos, bem como nas condições de 
financiamento assumidas, não retratam, necessariamente, a realidade financeira das empresas no período, 
mas são utilizados como parâmetro do que o setor poderia usufruir. 

 Devido à sua estrutura de cooperativas, os Permissionários apresentam dificuldades para se enquadrar nos 
critérios de concessão de financiamento do BNDES, o que poderia tê-los impedido de tomar recursos de 
terceiros ao longo do prazo de vigência contratual com as taxas subsidiadas obtidas nesse tipo de 
financiamento. Vale ressaltar que os permissionários podem ter captado recursos através de outras linhas de 
financiamento oferecidas no mercado para pessoas físicas ou jurídicas com taxas menos competitivas. 

 As estimativas de fluxos de caixa do acionista, nos casos dos permissionários, são apenas uma referência para 
o potencial ganho auferido por eles caso tivessem condições de tomar financiamentos com as condições 
indicadas. 

 Os contratos de concessão iniciados em 2003 resultaram, de forma consolidada, em uma TIR do Acionista de 
18,61% a.a.  As Permissionárias apresentaram uma TIR do Projeto, de forma consolidada, de 17,58% a.a. 

 O retorno de referência da SPTrans, de 18% a.a., está aderente às estimativas de um custo de capital próprio 
compatível com o mercado à época da licitação. A EY realizou cálculo, com base em empresas comparáveis e 
nas condições de mercado de 2003, que resultou numa taxa de 17,5% a.a. 
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Cenários de Custos 
Cenário 2 versus Cenário 1 

Cenário 2 versus Cenário 1 

 Cenário 1: Preços dos Insumos e Coeficientes de Consumo 
utilizados pela SPTrans nos Processos Licitatórios reajustados 
pelos Índices estipulados em Contrato.  

 Cenário 2: Preços os Insumos e Coeficientes de Consumo 
apurados através de Notas Fiscais e benchmarks em melhores 
práticas de mercado. 
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Cenário 1 Cenário 2

 Foi observado um impacto redutor da ordem de 7,4% no cenário com custos de mercado. Esse impacto 
decorre dos principais ajustes realizados nos custos variáveis e no custo com mão-de-obra operacional 
(motorista e cobrador), conforme detalhamento a seguir: 

 Ajuste pelo descumprimento de viagens não realizadas pelos veículos, com efeito redutor na produção 
quilométrica. Em termos financeiros, esse efeito representou 2% dos 7,4% totais. 

 Ajuste no custo de combustível a valor de mercado com base nas notas fiscais disponibilizadas pelas 
empresas, para o período disponível. Esse ajuste representou uma redução no preço unitário do 
combustível de, aproximadamente, 1,3% quando comparado ao valor médio da ANP. 

 A mão-de-obra de motoristas e cobradores foi ajustada pela jornada de trabalho do Munícipio de São 
Paulo, com base nos acordos coletivos trabalhistas, expurgando-se o ajuste de ociosidade adicional e 
horas extras. Esse ajuste representou uma redução com mão de obra de, aproximadamente, 3,5%.  

 As garagens foram consideradas como um custo operacional e não como investimento. O ajuste 
decorre da análise que indicou eficiência financeira no aluguel em detrimento à imobilização do capital.  
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Análise Histórica de Taxa de Retorno 
Taxa de Retorno do Projeto (Desconsidera Financiamento) 

Prática de Mercado 
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Pontos Relevantes 
Contratos de Concessão e Permissão 

Recomenda-se que os seguintes pontos em relação ao modelo de concessão, à construção dos fluxos de caixa e 
ao processo licitatório sejam observados nas contratações futuras por meio de concessões e permissões: 

 Adotar o fluxo de caixa do projeto e não do acionista, em linha com as práticas de mercado; 

 Considerar necessidade de capital de giro durante todo o prazo da concessão; 

 Prever a constituição de SPE para concessionários/permissionários, com vistas ao aprimoramento do controle 

na gestão dos contratos e numa maior eficiência nos processos de compras de bens e insumos (ganhos de 

escala) e na captação de recursos – medidas alinhadas ao conceito de modicidade tarifária; 

 Estabelecer, em contrato, uma matriz de risco, com a sua adequada alocação entre o Poder Público e a 

Iniciativa Privada, indicando claramente os eventos em que há a previsão de reequilíbrio contratual; 

 Criar mecanismo para a análise de reequilíbrio contratual; 

 Definir revisões ordinárias periódicas do equilíbrio contratual ao longo da vigência dos contratos; 

 Prever, em contrato, mecanismos de avaliação e reporte periódicos do desempenho operacional, inclusive com 

impacto direto sobre a remuneração do operador; 

 Balizar os critérios de seleção da licitação por meio da definição de uma taxa máxima de desconto (WACC) e 

uma remuneração máxima por passageiro transportado. 

Pontos Relevantes 
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About EY 

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and 
advisory services. The insights and quality services we 
deliver help build trust and confidence in the capital 
markets and in economies the world over. We develop 
outstanding leaders who team to deliver on our promises 
to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical 
role in building a better working world for our people, for 
our clients and for our communities.  

EY refers to the global organization, and may refer to one 
or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & 
Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, 
does not provide services to clients. For more information 
about our organization, please visit ey.com. 

 

About EY’s Transaction Advisory Services 

How you manage your capital agenda today will define 
your competitive position tomorrow. We work with clients 
to create social and economic value by helping them make 
better, more informed decisions about strategically 
managing capital and transactions in fast changing-
markets. Whether you're preserving, optimizing, raising or 
investing capital, EY’s Transaction Advisory Services 
combine a unique set of skills, insight and experience to 
deliver focused advice. We help you drive competitive 
advantage and increased returns through improved 
decisions across all aspects of your capital agenda. 
 

ey.com.br  
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