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Critérios de formatação de 
funding para projetos em rodovias 
vicinais no Estado de São Paulo
ELIANE MONETTI* / SÉRGIO ALFREDO ROSA DA SILVA** / UIRÁ WATANABE FALSETI***

Este artigo apresenta o estudo dos critérios de formatação de funding (a expressão funding, 
neste artigo significa o equacionamento dos fundos necessários à consecução de um dado
empreendimento), que auxiliem nos projetos de infraestrutura de transporte rodoviário 
no Brasil, em particular as estradas vicinais no Estado de São Paulo.
A partir de uma análise crítica da formatação de modelos já existentes para estradas vicinais,
no Brasil e no exterior, são estabelecidos processos para o levantamento e formatação
de funding para esta classe de negócios.
Sua aplicação é demonstrada através da condução de um estudo de caso. 
Desta forma, as empresas do setor de transporte rodoviário e ligadas às atividades do agronegócio 
passam a dispor de novos referenciais para o suporte às decisões quanto aos empreendimentos de 
estradas vicinais

Este artigo apresenta o estudo dos critérios de formatação de funding (a expressão funding, 
neste artigo significa o equacionamento dos fundos necessários à consecução de um dado
empreendimento), que auxiliem nos projetos de infraestrutura de transporte rodoviário 
no Brasil, em particular as estradas vicinais no Estado de São Paulo.
A partir de uma análise crítica da formatação de modelos já existentes para estradas vicinais,
no Brasil e no exterior, são estabelecidos processos para o levantamento e formatação
de funding para esta classe de negócios.
Sua aplicação é demonstrada através da condução de um estudo de caso. 
Desta forma, as empresas do setor de transporte rodoviário e ligadas às atividades do agronegócio 
passam a dispor de novos referenciais para o suporte às decisões quanto aos empreendimentos de 
estradas vicinais
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s rodovias vicinais são, em geral, es-
tradas de pistas simples, pavimenta-

das ou não, são “estradas com característi-
cas técnicas mais modestas, não incluídas 
no sistema arterial, de acordo com a clas-
sificação do DNIT, cujo principal papel é o 
escoamento da produção agropecuária das 
áreas rurais para os centros de consumo e 
de comercialização, através das rodovias 
do sistema arterial” (Albuquerque, 1983). 
Portanto sua caracterização enfatiza os 
seguintes fatores: (i) baixo volume de trá-
fego; (ii) alto índice de capilaridade, sendo 
a primeira ligação entre as propriedades 
rurais e as vias arteriais de escoamento; 
(iii) acesso rodoviário a grupos populacio-
nais remotos e a áreas inexploradas, passí-
veis de ocupação econômica.

Nos últimos anos, houve um aumento 
marcante na cooperação entre os setores 
públicos e privados para o desenvolvimen-
to da infraestrutura de transporte. Alguns 
exemplos destes diversos mecanismos do 
estado como indutor de investimento são 
os incentivos e desoneração fiscal (redução 
do ICMS, por exemplo) e as PPP (Parcerias 
Público-Privadas).

Algumas ações, neste sentido, que já 
ocorrem no Brasil, são, por exemplo, o pro-
grama dos Caminhos do Campo, conduzido 
pelo governo do Espírito Santo, ou as PPPs 
Caipiras, envolvendo o governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul e cooperativas de 
produtores rurais locais.

Diante deste cenário, é oportuno se 
desenvolver estudos para a modelagem de 
novos empreendimentos neste setor rodo-
viário. Este artigo faz parte destes estudos, 
ao contribuir para a discussão de alterna-
tivas de funding no setor de infraestrutura 
rodoviária, em especial estradas vicinais.

ABORDAGEM BÁSICA
Propõe-se que a formatação de funding 

para projetos em estrada vicinais seja de-
corrência da caracterização do valor econô-
mico potencial capaz de ser gerado na zona 
de influência abrangida pela estrada vicinal 
e seja sustentada por uma adequada análise 
de riscos.

A metodologia (figura 1) inicia-se com 

A

Figura 1 - Seqüência metodológica da seleção de alternativas de funding para rodovias vicinais

delimitação da região a ser estudada. A 
partir da seleção da estrada vicinal, sua 
zona de influência é caracterizada pelo 
mapeamento das cidades, aglomerações 
urbanas e unidades econômicas produ-
tivas envolvidas, ou seja, o cluster eco-
nômico a ser atendido pela estrada. Este 
trabalho considera os mesmos critérios 
adotados pelo DER-SP para identificação 
da zona de influência de uma estrada, o 
que significa observar aspectos como a 
correlação entre as zonas de produção e 
respectivo custo de transporte até a ro-
dovia vicinal e, nela, até o ponto de esco-
amento mais acessível.

Após a delimitação regional, identi-
fica-se a topologia da estrada e se es-
tabelece uma solução de engenharia de 
referência que permita a formulação das 
estimativas iniciais quanto a seu custo de 
implantação. 

A etapa subsequente aborda o mapea-
mento detalhado das atividades econômi-
cas do cluster. Consiste na identificação do 
perfil da produção das atividades agrícolas 
presentes na região abordada. Nesta etapa, 
são realizadas a coleta e o processamento 
de dados relativos à produção agropecuá-
ria tais como os volumes produzidos, suas 
sazonalidades, parametrização dos respec-
tivos valores econômicos a serem escoados. 
Desta forma, são tabulados os produtos, 
com os respectivos valores econômicos es-
timados.

A valoração do potencial econômico a 
ser escoado é feita a partir do tratamento 
das produções agropecuárias como com-
modities, cujo valor paramétrico de mer-
cado é balizado pelo emprego de séries 
históricas. Os volumes a serem produzidos 

no cluster são balizados a partir das safras 
aferidas pelo IBGE. Adiante é apresentado 
um estudo de caso balizado por valores da 
safra de 2005.

A valoração do potencial econômico 
passível de ser escoado pela estrada totaliza 
os escoamentos parciais associados a cada 
commodity, respeitadas suas sazonalidades, 
conforme a seguir.

         

Onde cada parcela i representa os diver-
sos produtos agropecuários transportados 
na rodovia. 

A partir do valor econômico de produ-
ção estimado para cada uma das diversas 
commodities produzidas na região, consi-
dera-se sua sazonalidade e estimam-se os 
perfis temporais de escoamento dos poten-
ciais valores econômicos, tanto agregados 
como individualizados por produto.

A partir do volume de cada commodity 
produzido e de acordo com o caminhão-ti-
po utilizado no seu transporte, calcula-se o 
número de viagens necessárias para o esco-
amento da commodity ao longo do ano.

As parcelas i representam os volumes 
das diversas commodities e as parcelas j re-
presentam o respectivo mês de produção de 
modo a se obter uma curva típica de escoa-
mento de cada commodity ao longo do ano.

Isto permite tabular os volumes a serem 
escoados, bem como, em função do perfil 
de atividades do cluster, identificar quais os 

                                             i=n 
Valor econômico gerado (i) = ∑ volume

                              i=0

produzido (i) x preço da commodity (i).
             

Número de Viagens(i,j) = volume 
produzido(i,j)/ volume transportado pelo 
caminhão tipo (i,j) .
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volumes com origem local e destino exterior 
ao cluster, origem e destino local. Eventuais 
tráfegos de passagem pela estrada, que não 
sejam sustentados pelo cluster, são descon-
siderados nesta análise inicial, lembrando-
se que se trata de uma estrada vicinal.

Estas informações possibilitam estabe-
lecer uma estimativa do perfil e do volume 
de tráfego gerado para o escoamento de 
cada commodity ao longo do ano. Ou seja, 
permite que se estabeleça para cada trecho 
da estrada, um perfil potencial de carrega-
mento de viagens e respectivo potencial va-
lor econômico distribuído ao longo do ano 
típico. Como informação secundária se es-
tabelece um referencial quanto à participa-
ção relativa de cada produto, seja quanto ao 
potencial valor econômico escoado como o 
respectivo volume de tráfego associado.

Este cenário referencial é confrontado 
com um conjunto de alternativas de forma-
tação de funding para esta classe de empre-
endimento. Levantamentos conduzidos por 
Falseti (2008) indicam as seguintes alterna-
tivas como os principais meios de formata-
ção para as estradas vicinais (ver figura 2).

Na figura 2 verifica-se uma síntese das 
diferentes categorias de operação de rodo-
vias e as possibilidades de funding para cada 
um dos modelos. 

No modelo onde o Estado é o agente 
operador, as fontes de funding são inte-
gralmente originadas de recursos públicos 
federais, estaduais, municipais, oriundos de 
recursos orçamentários. 

O regime de concessão, por sua vez, 
conta com recursos exclusivos da iniciativa 
privada, independente de qual modalidade 
de concessão venha a ser adotada. Vale 
ressaltar que a concessão sem custo para 
o utilizador é uma modalidade não adotada 
no Brasil. Ainda, verifica-se pouca aplicabili-
dade deste regime devido ao perfil de baixo 
VDM (Volume Diário Médio – este termo é 

utilizado para caracterizar a densidade de 
tráfego das vias rodoviárias), das estradas 
vicinais, ou seja, volume de tráfego insufi-
ciente para remunerar o projeto.

No regime de parceria, verificamos as 
Associações Rodoviárias Privadas, como 
uma fonte alternativa de financiamento 
de infraestrutura rodoviária com recur-
sos privados que vem sendo utilizada em 
algumas zonas produtoras de commodi-
ties agrícolas. Quanto às PPPs, busca-se 
não restringir esta expressão ao disposto 
na Lei 11079 (Lei das Parcerias Público-
Privadas), mas a todas as situações onde, 
sinteticamente, se estabeleça uma relação 
de médio e longo prazos entre os setores 
público e privado, que envolva o compar-
tilhamento de riscos e lucros (monetários 
e não-monetários), bem como a utilização 
de habilidades multissetoriais, capacidade 
gerencial e recursos financeiros para ob-
tenção de bons resultados na prestação 
de serviços públicos.

Deste confronto se obtém uma configu-
ração inicial para a formatação de funding 
que se mostra mais adequada ao cenário 
referencial. 

Na tabela 1 é desenvolvida uma análise 
de risco pré-estruturado para esta classe 
de negócios, conforme (Falseti, 2008) que 
aborda o seguinte conjunto mínimo de di-
mensões.

A partir dos resultados da análise de risco 
se estabelece uma préformatação da solução 
de funding considerada mais adequada para 

Figura 2 - Síntese dos principais meios de formatação para as estradas vicinais, considerando: 
Categorias de Operação x Modelos de Funding

Tabela 1 - Conjunto mínimo de riscos na formatação de funding para estradas vicinais

Risco Descritivo

Gerenciamento de custos
Os empreendimentos de infraestrutura concentram riscos elevados no período de implantação, em função dos custos irrecuperáveis. 
Os riscos são elevados no período de implantação devido à exposição do investidor, referente ao descompasso entre investimento e 
retorno do empreendimento

Gestão operacional Possibilidade de perda de desempenho econômico do projeto, inf luenciada pelas distorções das variáveis relacionadas com a despesa 
operacional, como falhas nos processo internos, de sistemas inef icientes, de pessoas ou de eventos que alterem a oferta de serviços

Inadimplência do poder público Possibilidade de distorção no desempenho econômico do projeto proveniente do não pagamento da prestação dos serviços pelos 
usuários ou pelo poder público

Quebra de demanda Possibilidade da demanda dos serviços não ser suf iciente para gerar o f luxo de caixa planejado para remunerar os investimentos 
aportados no projeto

Perda inf lacionária Distúrbio da qualidade do projeto pelas perdas provenientes do descolamento entre índices de reajustes dos custos e das receitas de 
projeto

Político e regulatório Refere-se às ações unilaterais que exerçam inf luência sobre o contrato, quando estas ações são capazes de modif icar as condições 
estabelecidas previamente no contrato e, consequentemente, repercutir no resultado operacional do projeto
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o caso em estudo. A formatação definiti-
va será conduzida após a consolidação dos 
dados envolvidos bem como da mobilização 
dos prováveis stakeholders (agentes envolvi-
dos no projeto, segundo PMBOOK 2000 – são 
indivíduos e organizações diretamente envol-
vidos no projeto ou cujos interesses podem 
ser afetados, de forma positiva ou negativa, 
no decorrer do projeto ou mesmo após sua 
conclusão; estas partes envolvidas também 
podem exercer influência sobre o projeto e 
seus resultados), do potencial negócio.

ESTUDO DE CASO
Como demonstração da aplicação da 

metodologia exposta é apresentado um es-
tudo de caso tendo como referência a ro-
dovia vicinal Serrana-Altinópolis, conforme 
mostrado na figura 3.

A cidade de Serrana pode ser considera-
da bem atendida pela malha de rodovias es-
taduais. Isto permite sua conexão, a custos 
competitivos, das fazendas produtoras de 
cana-de-açúcar às usinas em operação na 
região, em comparação com Altinópolis.

Altinópolis, por sua vez, não possui, no 
levantamento conduzido pelo DER-SP, uma 
ligação capaz de comportar tráfego de tre-
minhões entre a região territorial de sua 
cidade e a região onde estão localizadas a 
maioria das usinas processadoras de cana-
de-açúcar da região. 

A estrada aqui estudada interligará duas 
rodovias estaduais: a SP-351, em Altinó-
polis, e a SP-333, em Serrana. Às margens 
da SP-333 estão localizadas duas das usi-
nas processadoras de cana-de-açúcar da 
região, identificadas no levantamento do 
entorno realizado pelo DER-SP: a Usina da 
Pedra e a Usina Nova União. Além dos res-
pectivos municípios, a estrada exercerá uma 
zona de influência caracterizada, no projeto 
do DER-SP, como uma área com cerca de 30 
quilômetros de raio – ou cerca de 2 800 qui-
lômetros quadrados.

A determinação do índice de contribui-
ção de cada cultura (tabela 2), baseou-se no 

Figura 3 - Estradas estaduais e vicinais que comportam tráfego de treminhões -
Serrana, Altinópolis e entorno

Altinópolis
Distância de Ribeirão Preto: 61 km
Distância de São Paulo: 331 km

Serrana
Distância de Ribeirão Preto: 29 km
Distância de São Paulo: 318 km

Tabela 2 - Rateio das despesas tendo como base o número de viagens geradas

Cidade Produto
MUS$

(A)
%

(B)
%

Número de 
eixos

(C)

Carga por 
eixo
(D)

Fator de correção 
pela carga por eixo

(E = C x D)

Tonelada
transportada

(E x B)

Rateio das despesas 
baseado no volume 

transportado

Boi 645 1,3% 14 0,03% 5 8,3 41,5 599 0,02%

Frango 46 0,1% 4 0,01% 5 8,3 41,5 149 0,01%

Leite 151 0,3% 31 0,07% 5 8,3 41,5 1.300 0,05%

Cana 7.205 14,4% 15.495 35,59% 7 9,0 63,0 976.210 36,45%

Milho 61 0,1% 19 0,04% 5 8,3 41,5 791 0,03%

Soja 65 0,1% 13 0,03% 5 8,3 41,5 534 0,02%

Café 83 0,2% 2 0,01% 5 8,3 41,5 90 0,00%

8.256 16,5% 15.579 35,78% 979.674 36,58%

Boi 5.846 11,7% 131 0,30% 5 8,3 41,5 5.429 0,20%

Frango 2.765 5,5% 216 0,50% 5 8,3 41,5 8.964 0,33%

Leite 1.346 2,7% 280 0,64% 5 8,3 41,5 11.620 0,43%

Arroz 29 0,1% 6 0,01% 5 8,3 41,5 267 0,01%

Cana 11.639 23,3% 25.031 57,48% 7 9,0 63,0 1.576.955 58,88%

Milho 1.492 3,0% 463 1,06% 5 8,3 41,5 19.209 0,72%

Soja 1.090 2,2% 214 0,49% 5 8,3 41,5 8.893 0,33%

Café 14.081 28,2% 371 0,85% 5 8,3 41,5 15.395 0,57%

Laranja 3.373 6,8% 1.253 2,88% 5 8,3 41,5 51.980 1,94%

41.660 83,5% 27.965 64,22% 1.698.711 63,42%

49.917 100,0% 43.544 100,00% 2.678.385 100,00%

Serrana

SUB TOTAL SERRANA

Altinópolis

SUB TOTAL ALTINŁPOLIS

TOTAL

Valor Econômico Viagem gerada

(F)

(G)

Elaborado pelos autores baseado em dados do IBGE, Ano safra 2005
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Figura 4 - Valor econômico e número de viagens gerados nas cidades de Serrana e Altinópolis 
(elaborado pelos autores com base IBGE, ano safra 2005)

número de viagens transportadas, levando-
se em consideração a carga por eixo trans-
portada. Desta forma, as culturas que geram 
maior número de viagens, com uma carga 
transportada por eixo maior, terão maior 
parcela de participação nos investimentos 
para a construção e manutenção das estra-
das vicinais. Notadamente, verifica-se que a 
cana-de-açúcar terá maior parcela de con-
tribuição tanto em Serrana como em Altinó-
polis com 36,4% e 58,8% respectivamente.

Na figura 4, verifica-se o perfil potencial 
de carregamento econômico e de tráfego dis-
tribuídos ao longo do ano típico, gerado pelas 
atividades agropecuárias existentes nas cida-
des pertencentes à zona de influência. Esti-
ma-se um carregamento econômico mensal 
de aproximadamente 5 milhões de dólares no 
período da safra da cana-de-açúcar.

Caminhão tipo
Após a definição dos caminhões tipos 

para cada cultura agrícola analisou-se as 
viagens geradas por município: Altinópolis 
corresponde a 64% e Serrana a 36% das 
viagens geradas para o escoamento das 
culturas relacionadas (ver tabela 2). Para 
um melhor dimensionamento do impacto 
do tráfego de caminhões na rodovia vici-
nal, é importante segmentarmos o perfil de 
tráfego preponderante, respectivamente 
(ver figura 5).

Em função da sazonalidade da safra 
das culturas existentes, de janeiro a abril 
passam pelas vicinais somente caminhões 
convencionais, com 41 toneladas de PBTC 
(significa Peso Bruto Total Combinado – 
este índice serve para que os veículos de 
carga trafeguem em rodovias nacionais 

sem exceder o peso permitido – é neces-
sário conhecer exatamente e respeitar o 
limite máximo de carga para cada modelo 
de veículo). De maio a dezembro, período 
da safra da cana-de-açúcar, os treminhões 
passam a ocupar as rodovias da região. E 
com PBTC de 63 toneladas, impondo uma 
carga por caminhão 53,7% acima dos ca-
minhões convencionais.

Rateio
De acordo com a planilha de custos 

fornecida pelo DER-SP, a recuperação da 
rodovia vicinal ficou orçada em aproxi-
madamente 7,9 milhões de reais (base 
março/2007). O rateio das despesas da 
obra é realizado de acordo com a parti-
cipação do percentual de viagens geradas 
por cada cultura agropecuária transpor-
tada (cota de contribuição), conforme 
apresentado na tabela 3.

O valor absoluto da cota de contribui-
ção da cidade de Serrana é menor, porém 
este valor possui maior impacto em relação 
ao valor econômico gerado pelas atividades 
consideradas (16,9% versus 5,8%). Isto de-
nota a maior expressividade da economia 
de Altinópolis.

Desembolso
A determinação do desembolso para o 

financiamento da estrada baseou-se nos 
seguintes pressupostos: (i) valor a ser fi-
nanciado: US$ 3,831,938 (tabela 3); (ii) 
prazo de financiamento: 5 anos; (iii) taxa 
de remuneração do investimento: aproxi-
madamente 6% ao ano (o BNDES divulgou, 
em 2007, as taxas de juros cobradas para 
investimentos em infraestrutura para o 
PAC: taxas de juros total do BNDES = re-
muneração básica + TJLP + risco de cré-
dito – remuneração básica para 2007: 2% 
ao ano para concessões em rodovias); (iv) 
taxa de manutenção da rodovia: 5% ao 
ano, provisionados desde o primeiro ano 
de operação para constituir um fundo de 
reserva; (v) pagamentos: considerados fim 
de período.

A programação de investimentos foi 
considerada de forma simples, ou seja, 
constante ao longo de 5 anos (tabela 4). O Figura 5 - Fluxo de caminhões por PBTC das cidades de Serrana e Altinópolis
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estimativa das parcelas de pagamento como 
um percentual na receita da atividade, faci-
litando assim a visão do percentual do in-
vestimento para o empreendedor, conforme 
mostrado na tabela 5.

Discussão de modelos funding
Analisando-se a aplicabilidade dos dife-

rentes modelos de negócio para a rodovia 
objeto de estudo, podemos destacar os mo-
tivos das seguintes conclusões:
Concessão – (1) O volume de tráfego é bai-
xo, em relação às rodovias que operam sob 
concessão no estado de São Paulo, ele apre-
senta ainda características sazonais, não 
será gerada uma massa crítica de tráfego o 
suficiente para permitir a remuneração do 
projeto exclusivamente através da obtenção 
de recursos via pedágio do tráfego; (2) a 
rodovia é de pequeno porte e atende, pre-
ponderantemente, o tráfego local, isso faz 
com que o porte do empreendimento não 
seja suficientemente atrativo para grandes 
investidores.
Consideração final: não aplicável.
Parceria Público-Privada – (1) O volume 
de tráfego previsto é baixo e sazonal, mas 
pode justificar uma PPP – o poder público 
entraria garantindo um volume de tráfego 
mínimo aos investidores; (2) a rodovia, por 
ser de interesse regional, pode atrair in-
vestidores que possuem negócios na área 
de influência do empreendimento – nota-
damente, os membros da cadeia produtiva 
da cana-de-açúcar, ou seja, produtores de 
cana, usinas processadoras, entre outros; 
(3) o modelo de negócio apresenta uma 
estrutura contratual complexa, exigindo 
a criação de uma Sociedade de Propósi-
to Específico (SPE), a constituição de um 
fundo garantidor, o envolvimento de ban-
cos, seguradoras, a constituição de audi-
torias para a fiscalização de serviços pres-
tados, auditoria de tráfego, alocação de 
riscos através de contratos etc. – o porte 
do empreendimento pode não comportar 
um modelo de negócio com esse grau de 
complexidade. 
Consideração final: aplicável com restrições.
Associação de Produtores Rurais – (1) 

Tabela 3 - Rateio de despesas de custeio aberto por cidade e por cultura

Custo total da obra março 2007 R$      7.893.793

Contribuição por cidade

Custo total da obra  US$       3.831.938

Serrana
Participação no total US$

Contribuição  36,58% (F)               1.401.609

PIB de  Serrana US$ 81.286.275     1,7% do PIB anual da cidade

Rateio por cultura
Base: viagens geradas

Cultura Participação vigens 
% (I)

Valor Econômico 
Gerado US$ (J)

Boi 0,02% 645.167

Frango 0,01% 46.080

Leite 0,05% 150.577

Cana 36,45% 7.205.109

Milho 0,03% 61.476

Soja 0,02% 65.378

Café 0,00% 82.691

TOTAL 8.256.478

Cota de
contribuição US$

(L = I x H)

Quanto corresponde ao valor 
econômico gerado pela
atividade no ano (L/J)

857 0,13%

214 0,46%

1.660 1,23%

1.396.654 19,38%

1.132 1,84%

763 1,17%

129 0,16%

1.401.609 16,98%

Cultura Participação viagens 
% (I)

Valor Econômico 
Gerado US$ (J)

Boi 0,20% 5.846.000

Frango 0,33% 2.764.800

Leite 0,43% 1.346.154

Arroz 0,01% 29.236

Cana 58,88% 11.639.021

Milho 0,72% 1.492.004

Soja 0,33% 1.089.641

Café 0,57% 14.080.566

Laranja 1,94% 3.372.964

TOTAL 41.660.386

Cota de
contribuição US$ 

(L=IxH)

Quanto corresponde ao valor 
econômico gerado pela
atividade no ano (L/J)

7.767 0,13%

12.825 0,46%

16.625 1,23%

382 1,31%

2.256.133 19,38%

27.482 1,84%

12.723 1,17%

22.025 0,16%

74.368 2,20%

2.430.329 5,83%

 Altinópolis

Participação no total US$

Contribuição  63,4% (G)      2.430.329

PIB de Altinópolis US$ 53.944.461     4,5% do PIB anual da cidade

Rateio por renda anual gerada por cultura
Base: viagens geradas

Elaborado pelos autores baseado em dados do IBGE e DER-SP

(H)
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O volume de tráfego é local e sazonal, mas 
de fundamental interesse dos produtores da 
região, a melhor qualidade do modal rodo-
viário irá aumentar a competitividade dos 
produtos comercializados; (2) os investi-
dores são os próprios produtores rurais da 
região, diretamente interessados no sucesso 
do projeto, as prefeituras de Serrana e Al-
tinópolis também podem ser consideradas 
como agentes diretamente interessados no 
processo, por alavancar a economia da re-
gião; (3) A constituição de uma cooperativa 
entre os produtores rurais da região permi-
te a montagem de um modelo de negócio 
mais simples, sem as exigências legais que 
um projeto de PPP demanda. 

Consideração final: aplicável.
Com as análises realizadas, é sugerido 
para o estudo de caso um modelo de 
negócio suportado por associações ro-
doviárias privadas. Os principais motivos 
são: volume de tráfego baixo torna pou-
co atrativo financeiramente para o mo-
delo de concessão; devido à aceitação da 
opinião pública, a existência de pedágios 
seria pouco provável de ser aceita, desta 
forma, sugere-se um modelo de remune-
ração do investimento diferenciado, apli-
cado diretamente para os beneficiários 
diretos.

Em termos jurídicos, essas associações 
rodoviárias privadas estariam enquadradas 

como uma concessão no sistema MOT (Mo-
dernization, Operate and Transfer).

Este modelo de negócio possui bai-
xa complexidade técnica em comparação 
com outras modalidades de concessão ou 
mesmo em relação às PPPs. É utilizado em 
larga escala em países como a Suécia, que 
possui rodovias com baixo volume de trá-
fego e características que se assemelham à 
rodovia vicinal Serrana-Altinópolis, objeto 
de estudo. 

Na tabela 6, são identificados os prin-
cipais agentes envolvidos na repotencializa-
ção da rodovia vicinal Serrana-Altinópolis, 
com seus respectivos interesses e responsa-
bilidades, como também os benefícios que 
a estrada vicinal atenderá a demanda dos 
interesses dos stakeholders.

Análise de risco
Tomando-se como fonte de avaliação a 

revisão da bibliografia e da legislação que 
dispõe sobre o tema, em especial da Lei nº 
11079/04 – que institui normas gerais para 
licitação e contratação de PPPs –, foram 

Tabela 4 - Fluxo de investimentos da estrada Serrana-Altinópolis (elaborado pelos autores)

US$ Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Investimento 777.922 777.922 777.922 777.922 777.922 3.889.608

Manutenção - 5% 38.896 38.896 38.896 38.896 38.896 194.480

Total desembolso 816.818 816.818 816.818 816.818 816.818 4.084.089

Atividade
agropecuária

Cidade Participação Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total
Receita 

estimada
5 anos

Comprometimento 
da receita gerada 

nos 5 anos

Boi Serrana 0,02% 183 183 183 183 183 914 3.225.833 0,03%

Frango Serrana 0,01% 46 46 46 46 46 228 230.400 0,10%

Leite Serrana 0,05% 396 396 396 396 396 1.982 752.885 0,26%

Cana Serrana 36,45% 297.711 297.711 297.711 297.711 297.711 1.488.557 36.025.545 4,13%

Milho Serrana 0,03% 241 241 241 241 241 1.207 307.380 0,39%

Soja Serrana 0,02% 163 163 163 163 163 814 326.892 0,25%

Café Serrana 0,00% 28 28 28 28 28 138 413.456 0,03%

Boi Altinópolis 0,20% 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 8.278 29.230.000 0,03%

Frango Altinópolis 0,33% 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734 13.669 13.824.000 0,10%

Leite Altinópolis 0,43% 3.544 3.544 3.544 3.544 3.544 17.719 6.730.769 0,26%

Arroz Altinópolis 0,01% 81 81 81 81 81 407 146.182 0,28%

Cana Altinópolis 58,88% 480.918 480.918 480.918 480.918 480.918 2.404.592 58.195.106 4,13%

Milho Altinópolis 0,72% 5.858 5.858 5.858 5.858 5.858 29.290 7.460.020 0,39%

Soja Altinópolis 0,33% 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 13.560 5.448.205 0,25%

Café Altinópolis 0,57% 4.695 4.695 4.695 4.695 4.695 23.475 70.402.830 0,03%

Laranja Altinópolis 1,94% 15.852 15.852 15.852 15.852 15.852 79.261 16.864.820 0,47%

Total 100,00% 816.818 816.818 816.818 816.818 816.818 4.084.089 249.584.324 1,64%

Tabela 5 - Rateio das despesas por cultura e cidade de origem
(elaborado pelos autores, data base mar/2007)Base: volume transportado Valores em dólares



CYAN   AMARELO  MAGENTA   PRETO CYAN   AMARELO  MAGENTA   PRETO 

www.brasilengenharia.com.br

e
n
g
e
n
h
a
r
ia

/2
0
0
9

5
9
1

aplicados os dois processos inicias da rotina 
de gerenciamento de riscos: identificação e 
análise qualitativa. Desta forma, as princi-
pais variáveis de riscos identificadas capazes 
de produzir desvios no desempenho do pro-
jeto são apresentadas na tabela 7.

Conforme mostrado na matriz de pro-
babilidade de risco (figura 6), verificamos 
que as variáveis de quebra de demanda, 
caracterizado, por exemplo, pela quebra do 
valor da commodity da cana-de-açúcar; e 
inadimplência do po-
der público possuem 
maior probabilidade 
e impacto nesta ex-
periência. Itens estes 
que acarretam na 
defasagem do fluxo 
de caixa do projeto, 
prejudicando a re-
ceita e consequente-
mente o retorno do 
projeto.

No intuito de ga-

rantir a sustentabilidade dos projetos em 
estrada vicinal nesta configuração é neces-
sário mitigar os principais fatores de risco 
que podem impactar o desenvolvimento e 
operacionalização do projeto. De acordo 
com a classificação de risco descrita an-
teriormente, verifica-se que a ação mais 
sensível do projeto é a constituição de um 
fundo garantidor para atenuar os riscos de 
inadimplência do poder público e queda de 
demanda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo propõe, de certa for-

ma, a mudança de foco na política de trans-
porte em direção ao sistema de mercado, 
onde o setor privado passa a ser o principal 
responsável pela oferta, operação e finan-
ciamento da infraestrutura de transporte, 
no caso estradas vicinais.

Os principais pontos constatados deno-
tam a complexidade da atividade da agrope-
cuária, que deve ser interpretada como um 
sistema agroindustrial que envolve um con-
junto de setores da economia presentes no 
processo produtivo. No contexto da compe-
titividade, a logística de transporte se torna 
estratégica, onde o custo de transporte pode 
representar índices expressivos na produ-
ção. E sendo assim, os clusters agropecuários 
podem se tornar os principais financiadores 
do sistema de infraestrutura em estradas vi-
cinais, ocupando o papel do poder público. 
No estudo, destacou-se a atividade da cana-
de-açúcar como um dos principais clusters 
agropecuários geradores de tráfego. 

No setor sucroalcooleiro, além dos pro-
dutores e proprietários agrícolas, as usinas 
de açúcar e álcool, como também as usinas 
de cogeração de energia podem vir a ser os 
principais responsáveis pelo financiamento 
dos projetos de infraestrutura de transporte 
no estado de São Paulo. 

No âmbito de modelos de financiamento 
para o setor de infraestrutura de transporte 
em estradas vicinais, verifica-se que tanto as 
privatizações como também as concessões 
se tornam pouco atraentes para o investidor 
privado devido, principalmente, ao baixo vo-
lume de tráfego e à consequente dificuldade 

Tabela 6 - Principais agentes envolvidos no modelo de negócio da
estrada vicinal Serrana-Altinópolis

Participante Interesse Benefício Compromisso

Produtores e demais membros do 
Cluster da cana-de-açúcar

- Boas condições do pavimento
- Melhor aproveitamento econômico da 
área de inf luência da estrada
- Diminuição dos custos logísticos e 
de produção
- Maior competitividade dos produtos da 
cadeia produtiva
- Melhor escoamento da safra para 
as usinas
- Abertura da região para o tráfego de 
treminhões
- Conforto

Outros produtores
agropecuários

- Boas condições do pavimento
- Melhor aproveitamento econômico da 
área de inf luência da estrada
- Diminuição dos custos logísticos e 
de produção
- Maior competitividade dos produtos da 
cadeia produtiva
- Abertura da região para o tráfego de 
treminhões
- Conforto

Prefeituras de Serrana e Altinópolis

- Impulsionamento econômico
- Diversif icação de culturas
- Geração de empregos

- Maior atividade
- Resultado econômico

- Adesão ao projeto
- Arca com parte dos custos
- Fiscalização das obras executadas
- Recuperação ambiental

DER - SP
(Secretaria dos Transportes)

- Estrada vicinal em boas condições 
de tráfego
- Conexão as vias de escoamento 
arteriais
- Padrões construtivos

- Estradas em boas condições
- Conexão racional com as rodovias 
estaduais

- Projeto Executivo
- Obras complementares e sinalização
- Supervisão F iscalizadora

Estado

- Impulsionamento Econômico
- Fortalecimento do cluster da cana-
de-açúcar
- Melhoria nas vias de escoamento 
das safras
- Aumento da competitividade dos 
produtos

- Melhoria da atividade econômica rural
- Melhora a arrecadação F iscal

- Marco legal necessário
- Dar ciência da assinatura dos 
convênios às prefeituras envolvidas
- Transferência de direitos de prestação 
de serviço da rodovia
- Abandono parcial da cobrança de 
impostos viário e da propriedade rural

- Redução dos custos logísticos e de 
produção
- Melhoria da produtividade
- Melhoria da ef iciência no
transporte da produção
(maiores volumes transportados
por caminhão)
- Melhorias dos resultados econômicos

- Adesão ao projeto
- Financiamento do projeto
- Contratação técnica
- Obras-de-arte
- Capa asfáltica
- Recuperação ambiental

Tabela 7 - Classificação de risco ao modelo de negócio da estrada vicinal Serrana-Altinópolis 
(elaborado pelos autores, com base em Nabham, 2004)

Elaborado pelos autores
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do projeto remunerar o capital investido. Para 
a modalidade do Project Finance, verifica-se 
ainda uma alta complexidade de estrutu-
ração aliada à dificuldade da elaboração de 
dispositivos contratuais para a alocação de 
riscos entre as partes dispostas a assumi-los. 
Sendo assim, de acordo com as experiências 
existentes, grau de maturação e perfil dos 
projetos de estradas vicinais, verifica-se a 
necessidade de existir uma contrapartida pú-
blica para que estes projetos se desenvolvam 
na infraestrutura brasileira. 

Desta forma, de acordo com o estudo, ve-
rificamos que tanto as associações rodoviárias 
privadas como as PPPs seriam as alternativas 
de financiamento mais coerentes, atualmente, 
para o perfil e necessidade de implantação 
desta infraestrutura. Nas experiências cita-
das verifica-se que os principais riscos ocor-
rem nos itens: quebra de demanda (como 
na queda dos preços de comercialização da 
soja, e surto de febre aftosa na pecuária, por 
exemplo), prejudicando o fluxo de caixa e re-
alização do projeto; inadimplência do poder 
público, devido à expressiva participação das 
despesas das obras, que advém do poder pú-
blico; gerenciamento de custos, já que os inte-
ressados, tanto no âmbito privado ou público, 
podem arcar com custos expressivos caso as 
obras não sejam conduzidas com processos 
de gerenciamento competentes; e, por fim, no 
item de riscos políticos e regulatórios, devido à 
complexidade da relação dos principais agen-
tes envolvidos, longo prazo de maturação e 

grandes volumes de 
investimentos, os 
investidores priva-
dos exigem garan-
tias sobre aspectos 
que impactam na 
estrutura do mode-
lo do projeto.

Para concluir, 
a consolidação da 
proposição de cri-
térios para forma-
tação de funding 
para projetos em 
estradas vicinais 
está baseada prio-
ritariamente na 

capacidade de geração de valor econômico 
em uma área de influência e pela formação 
de clusters econômicos associados à via. As 
principais variáveis desta proposição são: 
a via, a zona de influência, mapeamento de 
atividades econômicas e seus respectivos 
clusters, volume de tráfego e potencial valor 
econômico gerado nesta zona de influência.

Conforme se demonstrou no estudo de 
caso, verifica-se a possibilidade de rateio das 
despesas da via entre os principais clusters 
associados a ela. Sendo que a obtenção do 
recurso necessário para sustentabilidade do 
projeto pode ser dado através de pedágio, ta-
rifas ou impostos associados a estes clusters.

A sugestão do presente estudo discor-
reu, predominantemente, sobre o cluster da 
cana-de-açúcar, por ser um dos responsá-
veis pela viabilização de estradas vicinais no 
estado de São Paulo. Certamente, estudos 
similares possam ser realizados consideran-
do as diversas outras commodities inerentes 
à agropecuária brasileira e seus respectivos 
clusters nas diversas regiões do país.

Além disto, a metodologia de estudo de-
senvolvida pode ser derivada para análises de 
formatação de negogócios considerando ou-
tros modais, como: ferrovias, hidrodutos, hi-
drovias etc, que certamente são necessários. 
Desta forma, espera-se que todos os estudos 
apresentados contribuam para o aperfeiço-
amento e desenvolvimento dos métodos de 
formatação de negócios para os projetos na 
área de infraestrutura de transportes. 

Figura 6 - Matriz de probabilidade e impacto dos fatores de risco da 
estrada vicinal Serrana-Altinópolis (elaborado pelos autores, com base 
em Nabham, 2004)
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