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1 Introdução 

Este documento, denominado RT8, representa a “Frente 5: Modelagem Financeira dos 

Empreendimentos” do estudo “Macrossimulação de Demanda para Análise de Projetos 

Metroferroviários de Brasília”, do Contrato 018/2017 estabelecido entre Logit e Metrô -DF e 

organizado conforme a estrutura que se segue: 

 Frente 1: Planejamento do Estudo 

o RT1 Plano de Trabalho 

 Frente 2: Avaliação e Preparação das Bases de Dados 

o RT2: Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos 

Traçados 

o RT3: Criação da Rede Básica Fundamental 

 Frente 3: Preparação e Execução das Pesquisas de Campo 

o RT4: Relatório das Pesquisas de tráfego 

 Frente 4: Carregamento dos Sistemas de Modelagem e Resultados 

o RT6: Modelagem do horizonte base 

o RT7: Modelagem do horizonte futuro e resultado de carregamento e operacionais 

 Frente 5: Modelagem Financeira dos Empreendimentos 

o RT8: Avaliação financeira 

A avaliação financeira apresentada neste relatório, elaborada a partir dos resultados obtidos nas 

frentes anteriores, tem por objetivo estudar os custos, as receitas e a remuneração relacionados à 

implantação e operação do sistema de VLT em Brasília, analisando especificamente as linhas VLT 1 

(Av. Hélio Prates – EPCL – Eixo Monumental – Esplanada dos Ministérios) e VLT 2 (Aeroporto – 

Terminal Asa Sul – Via W3 – Terminal Asa Norte), indicadas na Figura 1. O estudo foi realizado de 

forma a proporcionar uma base técnica para avaliação da viabilidade desses projetos. 
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Figura 1: Linhas de VLT analisadas 

 
Fonte: Elaboração própria 

VLT 2 

VLT 1 
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O desenvolvimento de um modelo de avaliação financeira se deu através das seguintes etapas:  

 Levantamento de parâmetros financeiros para a construção do modelo financeiro; 

 Levantamento de custos unitários, tanto para custos operacionais (Operating Expenditures 

– OPEX), como para os custos de investimento (Capital Expenditures – CAPEX); 

 Cálculo do OPEX e do CAPEX do sistema para cada fase de implantação; 

 Desenvolvimento do modelo financeiro e do fluxo de caixa resultante do projeto; 

 Avaliação dos resultados, considerando a análise de redução de custos operacionais do 

sistema de ônibus que acompanha a implantação do VLT. 

Para o cálculo do CAPEX, do OPEX e da receita gerada pelo sistema, o modelo financeiro utiliza 

dados operacionais, como frota e quilometragem, obtidos através do modelo de transportes e do 

modelo operacional. No modelo de transportes, foram simulados os horizontes correspondentes 

aos anos 9, 10 13, 15 e 20, nos quais é faseada a implantação e inauguração das linhas de VLT 

analisadas, que englobam trechos da Av. Hélio Prates à Esplanada dos Ministérios (VLT 1), e ao 

longo da Via W3, incluindo acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília (VLT 2) . 

A configuração da rede de transportes proposta foi definida por meio da avaliação da demanda 

gerada por cada combinação de trechos do VLT, em diversos cenários de oferta, conforme 

apresentado no relatório “RT7 – Modelagem do Horizonte Futuro e Resultado de Carregamento e 

Operacionais”. O faseamento das obras, resultante desse processo, e os trechos considerados na 

avaliação financeira são detalhados no item 0 do presente documento. 

A análise da arrecadação do sistema é direcionada pela estrutura tarifária considerada no estudo, 

que consiste em dois patamares de tarifa, R$ 3,50 e R$ 5,00, conforme detalhado no RT7. Vale 

destacar que a receita arrecadada em viagens exclusivamente dentro do VLT seria integralmente 

direcionada ao sistema de VLT, e que a receita de viagens com integração entre VLT e outros 

sistemas seria repartida entre os operadores correspondentes. A repartição considera que 50% da 

receita vinda da integração com o sistema de ônibus e 30% da receita vinda da integração com o 

sistema de metrô será direcionada para o sistema de VLT. 

Foram considerados cenários em que a concessionária arcaria com porcentagens diferentes do 

custo de aquisição da frota, de forma a avaliar o impacto na remuneração necessária.  

Ao final, é apresentada a remuneração proposta ao operador do VLT, com base no fluxo de caixa 

do projeto e na taxa de retorno definida – remuneração que leva ao retorno financeiro desejado, 

bem como outras projeções e indicadores financeiros tipicamente utilizados para a avaliação da 

viabilidade de projetos, como o fluxo de caixa livre de projeto, margem EBITDA, payback e outros.  
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2 Dados e premissas para a construção do modelo financeiro 

Este capítulo aborda o levantamento de dados e a definição de premissas para o desenvolvimento 

do modelo financeiro do sistema de VLT em estudo. 

São apresentados o detalhamento da estrutura e das premissas contratuais, as considerações 

relativas a impostos, o cálculo de depreciação, os parâmetros financeiros utilizados, o 

levantamento realizado para estimar os custos de investimento e operacionais envolvidos, bem 

como o faseamento de implantação dos empreendimentos considerados. 

Para validar as premissas adotadas, o processo considerou o levantamento de benchmarks 

nacionais e internacionais de outros projetos de VLT, conforme descrito nos próximos itens. 

2.1 Estrutura do sistema de concessão 

Os atores privados envolvidos – e as subsequentes relações contratuais – podem ser revisados a 

partir de discussões com o poder público, conforme se julgar necessário. Para a realização deste 

estudo, foi considerada a estrutura ilustrada na Figura 2, a seguir, que corresponde a uma 

configuração institucional encontrada em sistemas similares. Vale notar que o sistema não 

necessariamente precisará receber fluxos adicionais de subsídio. 

Figura 2: Atores envolvidos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De forma geral, os usuários do sistema pagarão a tarifa pública para utilizar o VLT. A receita tarifária 

arrecadada será então direcionada para a Câmara de Compensação, juntamente com eventuais 

fontes de receita não tarifária. A Câmara de Compensação é a entidade que fará a gestão dos fundos 

e a distribuição da remuneração à concessionária. Os fundos geridos são relacionados a: 

 Receita tarifária: oriunda do pagamento da tarifa pelos usuários; 

 Receita não tarifária: relacionada a atividades comerciais, como publicidade e aluguel de 

espaços; 

 Receita do Sistema: somatória de receitas (tarifárias e não tarifárias) e subsídios (se 

aplicável) gerenciados pela Câmara de Compensação e distribuídos aos atores privados 

envolvidos em decorrência da prestação de seus serviços. Como, em geral, essas receitas 

equivalem à soma da remuneração dos atores privados envolvidos, podem ser entendidas 

também como custos totais do sistema sob a perspectiva da sociedade; 

 Subsídio: aporte de recursos vindos do governo que elevam a receita do sistema de modo 

a viabilizar a remuneração acordada dos atores privados envolvidos, caso as receitas 

tarifária e não tarifária incorridas na operação forem insuficientes para o custeio da 

remuneração dos atores privados existentes no sistema; 

 Remuneração: parcela da receita do sistema que é direcionada ao pagamento dos atores 

privados envolvidos, conforme configuração de remuneração acordada contratualmente. 

O modelo financeiro elaborado para o presente estudo baseia-se em valores reais, sendo que as 

projeções obtidas são dadas em função do poder de compra da data base considerada – junho de 

2019 – de acordo com os seguintes índices: 

 Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): utilizado para atualizar valores relacionados 

a obras de construção da infraestrutura do VLT; 

 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): utilizado para atualização de custos 

operacionais. 

Ao analisar os valores em uma mesma base, tem-se que as alterações de receita ou de custos 

presentes no fluxo de caixa devem-se unicamente a variações de demanda e modificações 

operacionais do VLT, como implantação de novos trechos e expansão do sistema. 

Para lidar com o aumento nominal do custo operacional – que ocorrerá devido à inflação e reajustes 

salariais, entre outros – a autoridade reguladora poderá definir o ajuste da tarifa cobrada de tal 

modo que a receita acompanhe a variação dos custos operacionais, como se observa em outros 

sistemas. 

O modelo financeiro resulta no fluxo de caixa do projeto, caracterizado como montante decorrente 

da operação e disponível para todas as partes interessadas de uma determinada empresa privada 

(acionistas e seus credores). Os valores são modelados de acordo com o regime contábil de 

competência. 
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2.2 Responsabilidades e definições contratuais 

As responsabilidades de cada uma das partes envolvidas no projeto são: 

 Setor público 

o Investimento na infraestrutura do VLT em todas as fases de implantação; 

o Planejamento estratégico, tático e operacional do sistema; 

o Gestão e supervisão dos contratos (incluindo o aporte de subsídios, se aplicável); 

o Aquisição de equipamentos e softwares embarcados necessários para a operação 

do Intelligent Transportation Systems (ITS); 

o Gestão da câmara de compensação tarifária e redistribuição das receitas do 

sistema – tarifária, não tarifária e subsídios – entre diferentes entidades 

prestadoras de serviço existentes no arranjo institucional do sistema, baseando-se 

em valores de remuneração caracterizados por condições contratuais de cada ator 

privado. 

 Concessionária (operador do VLT) 

o Aquisição da frota (parcial ou total) e material para manutenção de veículos e 

equipamentos; 

o Manutenção da frota, pátio e equipamentos ligados à operação, incluindo 

sinalização, energia e sistemas auxiliares; 

o Limpeza da frota; 

o Serviço de limpeza das estações; 

o Operar os serviços do sistema de acordo com o plano operacional e especificações 

acertadas contratualmente; 

o Aquisição e manutenção de equipamentos e softwares de Intelligent 

Transportation Systems (ITS) alocados no Centro de Controle Operacional (CCO); 

o Centro de controle, incluindo o monitoramento e a supervisão da execução e 

qualidade do serviço; 

o Realizar o serviço de cobrança de tarifas do sistema; 

o Realizar manutenção da via permanente e sistema de tração; 

o Realizar manutenção de áreas verdes ao longo da via. 

Devido a vantagens como o oferecimento de maior segurança jurídica e confinamento do risco do 

empreendimento, constitui prática tipicamente adotada em concessões de infraestrutura a criação 

de Sociedades de Propósito Específico (SPE) para a prestação dos serviços. Desse modo, tem-se que 

as concessionárias presentes no sistema não serão caracterizadas por suas estruturas 

organizacionais regulares, mas sim por entidades jurídicas criadas especificamente para a 

concessão1. 

Com relação ao tempo de vigência do contrato com a concessionária, considerou-se um período 

de, no mínimo, 25 anos, duração amparada pela lei de concessões e observada em outros projetos 

similares. Durante esse período, o operador adquire o direito de uso das estações, pátio  e 

instalações. A qualidade do serviço oferecido pelo operador deve ser avaliada periodicamente pelo 

                                                                 
1 Prática observada, por exemplo, no caso da concessionária do VLT Carioca. 
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poder público de maneira a aplicar as condições previstas em contrato (como prêmios e 

penalidades). 

O contrato pode definir métodos objetivos de avaliar se o operador está oferecendo um serviço 

adequado, incluindo prêmios caso a qualidade do serviço ultrapasse uma determinada marca, e 

penalidades caso esteja aquém do esperado. 

2.3 Receitas não tarifárias 

Para a projeção de receitas não tarifárias do sistema ao longo do horizonte de análise, foram 

levantadas referências acerca do percentual que essas representam sobre a receita total de outros 

sistemas de transporte público. Tendo em vista os padrões de disponibilização de espaços para a 

veiculação de propagandas e de Área Bruta Locável (ABL) nos terminais, considera-se que o 

potencial de geração de receitas não tarifárias do VLT corresponde ao de um s istema de transporte 

coletivo urbano rodoviário. 

Dentre as referências levantadas, adotou-se o valor percentual arredondado do sistema estrutural 

de ônibus de São Paulo, igual a aproximadamente 3% da receita do sistema em 20182. 

2.4 Impostos 

Os impostos incidentes encontram-se elencados na Tabela 1. 

Tabela 1: Impostos incidentes 

Tributo Alíquota 

IRPJ 15% + 10% pela parcela do lucro antes de impostos que exceder R$ 20.000,00 / mês 

CSLL 9,0% 

Fonte: Elaboração própria 

Também são usualmente considerados em projetos de mobilidade urbana o PIS/Pasep, o COFINS, 

o ISSQN e o ICMS. No entanto, de acordo com as características dos empreendimentos estudados, 

não haverá incidência desses impostos. Os itens a seguir apresentam os critérios utilizados para 

essas definições. 

2.4.1 PIS/Pasep e COFINS 

As contribuições do PIS/Pasep (Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público) e do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) são tributos 

da esfera federal, instituídos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. No caso do sistema em 

avaliação, por se destinar ao transporte de passageiros, não há incidência desses tributos. 

                                                                 
2 Fonte: Planilha Tarifária SPTrans 2018. 
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2.4.2 ISSQN 

O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) é tido como um tributo de natureza 

municipal, que remunera o poder público pelo apoio oferecido aos cidadãos quanto ao 

desenvolvimento de toda e qualquer atividade de serviços existente na cidade. O código tributário 

da cidade3 estabelece que atividades relacionadas ao serviço de transporte coletivo municipal 

rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros podem ser objeto de concessão de 

isenção tributária. Com isso, desconsiderou-se a incidência desse tributo. 

2.4.3 ICMS 

O ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um tributo de responsabilidade 

estadual. Ele incide sobre diversos tipos de serviço, como telecomunicações, transporte 

intermunicipal e interestadual, importação e prestação de serviços, etc. Tendo em vista que a 

totalidade do traçado do VLT estará contida no Distrito Federal e que o ICMS é um tributo de face 

incidente sobre sistemas de transporte público intermunicipais e interestaduais, não haverá a 

cobrança de ICMS sobre a receita bruta dos operadores do VLT. 

2.4.4 IRPJ e CSLL 

Os tributos de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) incidem sobre o lucro real decorrente do empreendimento, conforme as Leis 

9.430/1996 e 7.689/1988, respectivamente. Tendo em vista que o elevado volume de receita bruta 

incorrida pela concessionária em praticamente todo o período contratual4, o projeto enquadra-se 

no regime tributário de Lucro Real, o que leva à utilização das alíquotas indicadas na Tabela 1 

anteriormente indicada. 

2.5 Depreciação 

Para fins de obtenção do valor base utilizado para o cálculo de impostos diretos, além do resultado 

operacional do sistema e de outros elementos contábeis existentes na Demonstração de 

Resultados do Exercício, faz-se necessária a determinação da depreciação tributária ou fiscal, 

pautada em normas jurídicas contábeis nacionais e de forma alinhada com práticas i nternacionais. 

Quanto à duração e taxa utilizadas no cálculo, foram utilizados os parâmetros definidos pela 

Instrução Normativa RFB Nº 1.700, de 14 de março de 2017, conforme o tipo de ativo: 

 Veículos serão depreciados por um período de 5 anos, linearmente em 20% a.a.; 

 Pátios, infraestrutura, equipamentos tecnológicos – itens relacionados à implantação –

serão depreciados por um período de 10 anos, linearmente em 10% a.a.  

                                                                 
3 Lei Complementar Nº 937, de 22 de dezembro de 2017 
4 Exceto no período pré-operacional e no ano 9, primeiro ano de operação, como será indicado adiante. 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     14    

Tendo em vista que os veículos de VLT apresentam vida útil de 25 anos5 e que, ao longo do período 

de concessão, alguns dos veículos adquiridos pela concessionária se encontrarão ainda com tempo 

de uso inferior ao de sua vida útil, precifica-se no modelo o valor que seria potencialmente obtido 

pela concessionária em decorrência de revenda dos veículos. 

Para isso, considera-se também o cálculo de depreciação econômica associada à curva de valor 

venal da frota para a estimação do valor potencial a ser conseguido no mercado pela frota total ao 

término da concessão. Foram utilizados valores de vida útil dos veículos de 25 anos e valor residual 

de 5% de seu valor original (“scrap value”). 

2.6 Parâmetros financeiros para modelagem financeira do sistema de VLT 

2.6.1 Taxa de Desconto do Projeto 

O modelo financeiro desenvolvido para a fundamentação do presente estudo foi desenvolvido 

segundo o método do Fluxo de Caixa Descontado, amplamente utilizado para a avaliação financeira 

de projetos e empresas dos mais diversos setores da economia. Sua lógica essencialmente traduz-

se na projeção das demonstrações financeiras do projeto, composta pela combinação da projeção 

de receitas, custos operacionais, investimentos e outras alíneas financeiras, e na subsequente 

obtenção do valor total do projeto na data base, indicador denominado Valor Presente Líquido 

(VPL). 

O processo de obtenção do valor presente correspondente ao fluxo de caixa projetado para cada 

ano envolve, devido à necessidade de consideração do valor do dinheiro no tempo, a utilização de 

uma taxa não nula que reflita o custo de oportunidade da concessionária, de nominada pela 

metodologia como taxa de desconto. 

Para fins de avaliação da viabilidade do sistema, calculou-se a tarifa técnica da concessionária 

operadora do VLT necessária para que a Taxa Interna de Retorno (TIR) do Fluxo de Caixa Livre de 

Projeto seja igual à taxa de desconto, que possui o papel de emular o retorno adequado esperado 

pela concessionária e pela totalidade de stakeholders envolvidos em sua estrutura de capital, 

divididos em acionistas e credores da SPE. 

Assim, essa taxa recebe o nome de Custo Médio Ponderado de Capital (do inglês Weighted Average 

Capital Cost – WACC). Seu cálculo6 consiste em uma média do custo de capital próprio (acionistas) 

e custo de capital de terceiros (credores), ponderada pela participação capital próprio e de terceiros 

na estrutura de capital do projeto7. Sua formulação matemática é indicada na Equação 1. 

                                                                 
5 Valor pode variar a depender do fabricante dos veículos. 
6 Util izou-se como referência o manual “Metodologia de Cálculo do WACC – Concessões Públicas” publicado 
pelo Ministério da Fazenda, disponível em http://www.fazenda.gov.br/centrais -de-
conteudos/publicacoes/guias-e-manuais/metodologia-de-calculo-do-wacc2018.pdf. 
7 Havendo ainda a aplicação de ajuste do benefício fiscal associado à captação de recursos de ter ceiros, como 

indicado na sequência. 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     15    

Equação 1: Estrutura de cálculo do WACC 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) × 𝑟𝑒 + (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) × 𝑟𝑑 × (1 − 𝑇) 

Fonte: Damoradan, Aswath (2007)8 

Onde: 

𝐸 é a quantia total de capital próprio empregada no custeio do projeto; 

𝑟𝑒 é o custo do capital próprio; 

𝐷 é a quantia total de capital de terceiros empregada no custeio do projeto; 

𝑟𝑑 é o custo do capital de terceiros; 

𝑇 é a somatória de alíquotas de impostos incidentes sobre o resultado (IRPJ+CSLL), igual a 34%; 

O custo do capital próprio, associado ao retorno esperado pelos acionistas da SPE sobre seu capital 

investido no projeto, deve refletir diferentes aspectos como, por exemplo, a taxa livre de risco 

disponível no mercado, risco de mercado da empresa e o prêmio de retorno adicional por eles 

exigido, para além da taxa livre de risco, por correrem os riscos não-financeiros existentes no 

contexto do sistema. 

Para isso, o método mais recorrente é o CAPM (Capital Asset Pricing Model ou modelo de 

precificação de ativos financeiros), que associa o retorno exigido pelos acionistas ao retorno das 

ações da empresa na bolsa de valores e que este pode ser explicado a partir do retorno médio do 

mercado. Para isso, o modelo é constituído de uma regressão linear simples que associa ambas as 

variáveis, tendo no retorno de mercado sua variável explicativa.  

Sua formulação matemática encontra-se indicada na Equação 2. 

Equação 2: Modelo CAPM para estimação do custo do capital próprio 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑝 

Fonte: Adaptado de ROSS, Stephen A. et al. (2013)9 

Onde: 

𝑟𝑓  é a taxa de juros livre de risco; 

𝛽 é o indicador de sensibilidade do retorno de empresas de um dado segmento analisado em 

relação ao retorno médio obtido pelo mercado;  

𝑟𝑚 é o retorno médio esperado pelo mercado; 

𝑟𝑝 é a taxa de risco do país analisado. 

Na expressão de cálculo, os termos rf e rm dizem respeito, respectivamente, aos retornos livre de 

risco, considerado a partir do retorno de títulos públicos, e do mercado em que a empresa se insere. 

O baixo número de empresas listadas na B3 não apenas do setor de infraestrutura de transportes, 

                                                                 
8 DAMODARAN, Aswath. Avaliação de empresas. Pearson Prentice Hall, 2007. 
9 ROSS, Stephen A. et al. Fundamentos de administração financeira. AMGH Editora, 2013. 
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mas do mercado em geral, faz com que seja interessante a utilização de dados do mercado norte-

americano, mais robusto e com maior volume de dados. 

Por isso, adota-se como retorno de mercado a variação do índice S&P 500 e faz-se necessária a 

aplicação de uma correção na fórmula original do modelo CAPM para a consideração da diferença 

entre os retornos livres de risco dos mercados brasileiro e norte-americano. Esta correção é 

expressa pela variável rp (risco país). Por fim, a elasticidade da regressão, simbolizada na expressão 

acima como Beta, mede a sensibilidade dos retornos de ações da empresa em relação ao retorno 

do mercado. 

A taxa de custo da dívida rd corresponde à taxa de financiamento e foi calculada, de forma 

referencial, de acordo com as condições atuais das linhas de financiamento do BNDES. Dele, são 

descontados os impostos IRPJ e CSLL. O sistema de VLT se encaixaria na linha de financiamento 

“BNDES Finem - Mobilidade urbana”, que é caracterizado por financiamentos a partir de R$ 10 

milhões para projetos de investimentos de interesse público voltados à mobilidade urbana.  

Para a estruturação de capital, foi considerado que 60% do financiamento viria de captação de 

recursos do BNDES e o restante de debêntures. Para a concessão em si, o concessionário poderia 

considerar também a emissão de debêntures, com taxas e atratividades distintas. De todo modo, 

para a finalidade do cálculo da taxa de desconto, pauta-la sobre a taxa de juros do BNDES seria uma 

metodologia adequada. 

O BNDES adota taxas de juros diferentes, dependendo do apoio efetuado por ele, sendo direto 

(solicitação feita diretamente ao BNDES) ou indireto (solicitação realizada por meio de outra 

instituição financeira credenciada pelo BNDES). No caso do apoio direto, a taxa de juros considera 

a Taxa de Longo Prazo (TLP), um spread de 1,3% a.a. correspondente à remuneração do BNDES e 

um prêmio de risco conforme o tipo de cliente (considerado como 1,7%, compatível com a 

indústria). 

Em caso de apoio indireto, seria esperado um spread de aproximadamente 1,45% a.a., 

correspondente a taxa negociada entre outra instituição financeira e o BNDES. Para esse exercício, 

considerou-se o modelo direto, com TLP de 7,1% anual, resultando em uma taxa anual nominal de 

10,38%. Descontando essa taxa pela meta de inflação, ter-se-ia uma taxa de 6,6% real. 

Com isso, adotamos as seguintes premissas: 

 Taxa livre de risco: 2,06%, equivalente à remuneração de T-bonds, títulos públicos norte-

americanos, de prazo igual a 10 anos; 

 Risco país: 2,4%, igual ao índice EMBI+ referente ao Brasil; 

 Estrutura de capital composta por 70% de dívida e 30% de capital próprio; 

 Beta desalavancado do setor de transportes ferroviários10 igual a 1,3, sendo realavancado 

pela estrutura de capital supracitada e igual ao valor de 3,30; 

 Custo da dívida de 6,6%. 

Assim, obtém-se o WACC de 9,1% ao ano, em valores reais. 

                                                                 
10 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
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2.6.2 Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRm) 

A taxa interna de retorno (TIR) é definida como a taxa de desconto que, aplicada a um dado fluxo 

de caixa e levando seus lançamentos ao valor presente, resultaria em um valor presente líquido 

nulo. Esse seria um indicador de medição da rentabilidade do investimento, devendo ser 

comparado com uma taxa de atratividade mínima (TAM), que é fixada como critério de tomada de 

decisão. 

A taxa interna de retorno convencional apresenta limitações para certos fluxos de caixa. Por sua 

vez, a taxa interna de retorno modificada (TIRm) permite preservar-se das seguintes desvantagens 

da TIR: 

 Matematicamente, a TIR é obtida por uma equação polinomial. Caso o fluxo em questão 

apresente inversões, haverá múltiplas soluções para a equação, o que acarreta em perda 

de significado do indicador; 

 O método de cálculo da TIR simplifica as hipóteses de reinvestimento, utilizando a mesma 

taxa de retorno a reinvestimentos que, frequentemente, possuem outras taxas. 

Como alternativa à TIR, a taxa interna de retorno modificada (TIRm) é calculada em função dos 

fluxos de caixa positivo e negativo, considerando a variação das taxas dos reinvestimentos. Para o 

fluxo de caixa do projeto, calculou-se o WACC (custo médio ponderado de capital) e obteve-se um 

valor de 9,1%, como taxa de atratividade mínima (TAM). Complementarmente, foram levantados 

o WACC de diversas áreas do setor de transportes: 

 Transporte aéreo: 8,86% ao ano11; 

 Transporte ferroviário: 10,6% ao ano12; 

 Transporte público rodoviário: 9,85%13; 

 Transporte rodoviário: 9,81%14. 

Através de avaliação dos benchmarks supracitados, pode-se concluir que o WACC obtido se 

encontra alinhado com práticas setoriais recentes, o que valida o resultado encontrado como 

estimativa adequada do custo médio ponderado de capital de empresas do setor e, 

consequentemente, sua utilização como taxa de desconto dos fluxos de caixa na avaliação 

financeira do projeto. 

  

                                                                 
11 Nota Técnica Conjunta Nº01/2018/STN/SEAE/MF, de 15 de fevereiro de 2018; 
12 Nota Técnica Conjunta Nº39/2015/STN/SEAE/MF, de 17 de novembro de 2015; 
13 Estudo de Viabilidade econômico-financeira da concessão do sistema de transporte coletivo público de 
passageiros na cidade de São Paulo. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/transportes/edital2018/001_ESTRUTURAL/AN
EXO-X_COMERCIAL/10-3_ESTUDO-DE-VIABILIDADE-ECONOMICA.pdf. Acesso em 07/11/2019; 
14 Nota Técnica SEI Nº 1151/2019/GEREC/SUREG/DIR, Agência Nacional de Transportes Terrestres  
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2.6.3 Margem EBITDA 

A margem EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)  é uma métrica 

de rentabilidade operacional representada por uma porcentagem da receita líquida obtida em 

decorrência dos serviços prestados. Ela é calculada através da divisão do lucro antes dos juros, 

impostos, depreciação e amortização (EBITDA) pela receita líquida. 

2.6.4 Tarifa Técnica ou de Remuneração 

A tarifa técnica (ou de remuneração) consiste na tarifa unitária oferecida a concessionárias em 

decorrência do oferecimento de seus serviços de transporte. Sua modulação ou pagamento pode 

ser dado em termos de passageiros embarcados, quilometragem percorrida, uma combinação de 

ambos ou ainda outros parâmetros, a depender da modelagem jurídica e institucional futuramente 

conduzida para o sistema. 

Para fins de avaliação da viabilidade do VLT de Brasília, considera-se que a tarifa técnica será paga 

por quilometragem percorrida (sendo, portanto, associado aos valores de veículo quilômetro 

definidos no plano operacional do sistema). 

Para a definição da tarifa técnica e modelagem dos fluxos de entrada e saída do sistema associados 

a cada alternativa estudada, o modelo percorre os seguintes processos: 

 Projeção do fluxo de caixa livre de projeto sem a consideração de subsídios para o custeio 

da operação, sendo que a remuneração do operador é nesse caso composta por receitas 

tarifárias e não tarifárias; 

 Avaliação financeira do fluxo de caixa e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

por meio dos indicadores financeiros supracitados para a definição de necessidade de 

aportes de subsídio operacional; 

 Caso tal necessidade seja confirmada, calcula-se a tarifa técnica necessária para o 

oferecimento de rentabilidade à concessionária em níveis alinhados com o setor e o cenário 

macroeconômico nacional; 

 Em cada ano, a diferença entre a remuneração total da concessionária e as receitas 

tarifárias e não tarifárias consiste no valor de subsídio necessário. Em casos onde a 

remuneração é inferior às projeções de receita, tem-se a existência de superávit no 

sistema, cuja aplicação será definida por políticas públicas (podendo ser, por exemplo, 

utilizada na redução da tarifa pública paga pelos usuários, oferecimento de gratuidades ou 

ampliação do nível de serviço da operação). 

O parâmetro utilizado para a convergência do modelo foi a TIRm. Para o cálculo da tarifa técnica, 

considera-se a TIRm alvo de projeto como sendo igual à taxa de desconto do fluxo de caixa de 

projeto, o WACC. 
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2.7 Composição dos investimentos 

Para cálculo do CAPEX, foram levantados custos unitários referentes à implantação da 

infraestrutura do VLT. A partir dos valores apresentados no Plano de Desenvolvimento do 

Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal – PDTT/DF, foram obtidos os custos por 

quilômetro para a construção da infraestrutura da via (incluindo sistema de tração), de túneis e de 

pontes/viadutos. 

Os demais valores foram obtidos com base em benchmarks de outros projetos de VLT no Brasil, 

incluindo o estudo realizado para o VLT de Campinas15, que auxiliou na validação das outras fontes 

e forneceu estimativas para os custos relacionados a pátios e a trincheiras, e o projeto implantado 

do VLT Carioca16, que também foi utilizado para validar os valores obtidos, além de outros estudos 

de engenharia consultados para auxílio na precificação de obras como passarelas e estrutura de 

estações. 

A Tabela 2 indica os custos relativos à infraestrutura dos corredores. 

Tabela 2: Composição de custos de CAPEX relativos à infraestrutura dos corredores 

Elemento Unidade Custo unitário (R$ milhões / unidade) 

Via km 64,32 

Túnel km 166,09 

Viaduto/Ponte km 132,16 

Trincheira km 122,68 

Estação unidade 0,44 

Passarela unidade 1,53 

Fonte: Elaboração própria 

A configuração final do VLT 1 e do VLT 2, proposta no relatório RT7 e ilustrada na Figura 3, possui 

60 estações ao término do período de implantação dessas linhas, que ocorrerá no horizonte do ano 

15. O custo de estações apresentado considera gastos referentes a terraplenagem, drenagem, 

sinalização e abrigo. O levantamento dos custos relativos a passarelas considerou estrutura de 

concreto protendido. 

Com relação à frota, considerou-se o investimento de R$ 13,27 milhões para um veículo de VLT com 

capacidade para 420 passageiros. Esse custo foi levantado através de uma pesquisa de mercado e 

foi validado com base em benchmark internacional17, que indicou um valor próximo a 3 milhões de 

euros por unidade. Na configuração proposta para as linhas de VLT analisadas, esses veículos 

poderão ser utilizados individualmente ou formando composições duplas, conforme detalhado no 

item 2.9. 

São considerados dois pátios cujas áreas, somadas, totalizam 13.315 metros quadrados. Esse 

espaço foi dimensionado para abrigar 73 veículos com capacidade para 420 passageiros (69 

                                                                 
15 Estudo da Ligação Área Central - Aeroporto de Viracopos no Município de Campinas, 2018. 
16 Projeto Funcional do VLT Carioca, Companhia de Desenvolvimento Urbano – RJ, 2012. 
17 RailwayPro, https://www.railwaypro.com/wp/bordeaux-buys-additional-citadis-trams/ 
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operacionais e 4 reservas, conforme item 0) no horizonte final do estudo, além de área reservada 

para edifícios relacionados à operação. 

Partindo de análise prévia baseada em recomendações do PDTT/DF e apresentada no relatório RT2 

(Avaliação dos Estudos Existentes, Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados), os locais 

onde esses pátios poderão ser implantados, indicados na Figura 3, foram definidos em função da 

configuração das linhas de VLT analisadas. Esses locais, em Taguatinga Norte e próximo ao Terminal 

Asa Sul, possuem área livre disponível e são estrategicamente convenientes ao desenho das linhas 

propostas. Nessa configuração, será possível dedicar um pátio para cada corredor e estes ficarão 

próximos à infraestrutura de trilhos, permitindo minimizar quilometragem ociosa e investimentos 

adicionais em trilhos de ligação entre pátio e linha. Ademais, suas posições coincidem com pontos 

da rede onde será possível realizar retornos operacionais, conforme otimização de serviços 

abordada no item 2.9. 

Figura 3: Configuração final do VLT 1 e do VLT 2 e indicação para localização de pátios 

 
Fonte: Elaboração própria 

Existe a possibilidade de implantação de um pátio nos arredores da Rodoferroviária, em área 

próxima ao VLT 1, que atende ao critério de minimização de quilometragem ociosa e investimentos 

mencionado acima. Entretanto, diante do desenho da rede proposta, a implantação desse pátio 

não se mostra necessária, pois os dois pátios já indicados na Figura 3 são suficientes para a 

acomodação da frota necessária, e o pátio em Taguatinga Norte é mais adequado em relação aos 

retornos operacionais propostos para o VLT 1 (conforme item 0, que não prevê retorno na 

Rodoferroviária). De toda forma, a implantação de um pátio próximo à Rodoferroviária pode ser 

considerada em projetos futuros de detalhamento, seja como um pátio alternativo ou adicional. 

A estimativa de investimentos necessários para a construção dos pátios foi dividida em três 

componentes: área construída dedicada à manutenção e limpeza dos veículos (R$ 1,4 mil por metro 

VLT 2 
VLT 1 

Pátio 1 
Taguatinga Norte 

Pátio 2 
TAS 
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quadrado), implantação de vias internas para manobra e armazenamento da frota (R$ 100 milhões) 

e infraestrutura do CCO (R$ 26,69 milhões). 

Adicionalmente, considera-se o investimento a ser pago pela concessionária relacionado aos 

equipamentos necessários para a operação do pátio, manutenção e limpeza dos veículos e 

operação do CCO. Com base no levantamento realizado para o estudo do VLT em Campinas18, 

definiu-se o valor dessa parcela de custo necessário para os pátios do VLT em estudo, que, 

considerando o porte esperado para a operação, foi estimado em R$ 23,73 milhões. 

Em relação ao CAPEX estimado, para efeitos de comparação, destaca-se que o VLT da Baixada 

Santista apresentou um custo de construção da ordem de R$ 94 milhões por quilômetro19 

(desconsiderando o custo do material rodante20). O custo estimado para o VLT de Brasília, por sua 

vez, é de cerca de R$ 75,3 milhões por quilômetro, obtido através da média do valor total de CAPEX 

pela somatória das extensões de todos os trechos como indicado na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores médios de Capex por km do sistema de VLT 

Trecho 
Comprimento 

(km) 
Capex 

(R$ milhões) 
Capex por quilômetro 

(R$ milhões / km) 

1 TAS – Aeroporto 6,9 537 77,3 

2 Via W3 Sul 7,8 509 65,4 

3 Via W3 Norte 7,8 510 65,1 

4 Esplanada dos Ministérios 4,6 296 65,1 

5 Eixo Monumental 7,0 493 70,2 

6 EPCL 13,7 1.165 85,3 

7 Av. Hélio Prates 10,5 731 69,7 

Pátios - - 146 - 

Total - 58,3 4.388 75,3 

Fonte: Elaboração própria 

A diferença de valores entre os sistemas pode ser explicada em parte pelas dificuldades 

construtivas21 encontradas durante as obras no caso da Baixada Santista, incluindo terreno instável 

ao longo do traçado, interferência com outros sistemas, entre outros. O VLT Carioca também 

apresentou custo mais elevado que o estimado para Brasília, com cerca de R$ 80 milhões por 

quilômetro22, o que se explica em parte pela adoção do sistema de alimentação elétrica pelo solo 

(APS), o que encarece a construção em comparação com o uso de rede aérea.  

                                                                 
18 Estudo da Ligação Área Central - Aeroporto de Viracopos no Município de Campinas, 2018 
19 Relatório da Diretoria - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 

EMTU/SP, 2016, http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/pdf/Balan%C3%A7o%20Unificado.pdf. 
20 Sobre Trilhos, Ano 01, Edição 01/01: http://sobretrilhos.com.br/wp-content/uploads/2018/05/n1.pdf. 
21 Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, “VLT da Baixada Santista: o bonde 
moderno”, http://sinaenco.com.br/projetos/vlt-da-baixada-santista/. 
22 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro: http://prefeitura.rio/web/subex-projetos-estrategicos/vlt 
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2.8 Composição dos custos operacionais 

Para a composição dos custos operacionais, foram levantados os custos unitários relacionados à 

operação do VLT. Foram utilizados como referência os custos operacionais por quilômetro 

apresentados no Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal 

– PDTT/DF e, além disso, foi realizado um novo levantamento no intuito de aumentar o nível de 

detalhamento dos componentes. 

Os valores levantados, majoritariamente baseados nos estudos apresentados para o VLT de 

Cuiabá23, foram adaptados ao estudo do VLT de Brasília a partir dos indicadores operacionais 

definidos no plano operacional. Além disso, foram também utilizados o estudo do VLT de Campinas 

e o sistema VLT Carioca24, cujas informações foram retiradas de demonstrações financeiras 

publicadas pela concessionária do sistema. Nota-se que o VLT de Cuiabá foi objeto de um segundo 

estudo, que contemplou auditoria do estudo anterior e nova análise de viabilidade. Esse segundo 

estudo foi publicado, representando, dessa forma, a fonte de dados disponível mais completa 

dentre os sistemas existentes e previstos. 

Os detalhamentos a respeito de como foram definidos alguns dos insumos apresentados neste item 

são apresentados em forma de apêndice, de acordo com a seguinte organização: 

 Apêndice 5.1: Custos unitários com mão de obra 

 Apêndice 5.2: Quantidade de condutores de VLT e agentes operacionais por composição 

 Apêndice 5.3: Quantidade de funcionários de serviços de bilhetagem 

 Apêndice 5.4: Quantidade de funcionários e organograma 

 Apêndice 5.5: Dimensionamento dos serviços terceirizados 

 Apêndice 5.6: Dimensionamento dos custos de manutenção 

  

                                                                 
23 “Estudos de Planejamento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de 
Integração, Modelo Operacional e Custos para a Operação do Sistema  

VLT Cuiabá – Várzea Grande” e “Realização de serviços de verificação independente das estimativas de 
término da atual implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, bem como a elaboração dos estudos tarifários, 
modelo operacional ideal e de viabilidade econômico-financeira e estruturação do projeto VLT de Cuiabá e 
Várzea Grande – Mato Grosso”, este último disponível em http://www.cidades.mt.gov.br/links  
24 Concessionária do VLT Carioca S.A: https://www.vltrio.com.br/#/transparência 
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2.8.1 Custos de operação, manutenção e serviços 

2.8.1.1 Custos com mão de obra operacional 

Os custos relacionados à mão de obra operacional foram divididos nas seguintes categorias: 

 Condutores de trem 

 Agentes operacionais 

 Prestação de serviços associados à bilhetagem 

 Outros cargos 

O número de condutores foi dimensionado levando em conta a jornada de trabalho, o porte da 

operação e a necessidade de funcionários em dias úteis, sábados e domingos, considerando a 

necessidade de um adicional para cobrir folgas e férias. Conforme detalhamento apresentado no 

Apêndice 5.2, serão necessários 3 condutores por veículo, com custo mensal unitário equivalente 

a R$ 6.702,57 (incluindo benefícios, encargos e INSS), conforme Apêndice 5.1. Considerando, no 

caso de condutores, adicional de periculosidade de 30% sobre o salário bruto, o custo mensal 

unitário passa a ser de R$ 7.752,00. 

Em relação aos agentes operacionais, adotou-se o a quantidade de 3 funcionários por veículo, com 

custo mensal unitário de R$ 2.775,01 (incluindo benefícios, encargos e INSS), conforme Apêndice 

5.1. Considerando adicional de periculosidade de 30% sobre o salário bruto, o custo mensal unitário 

passa a ser de R$ 3.075,00. 

Entre as atribuições consideradas para a equipe de agentes operacionais, tem-se a (i) verificação 

de pagamento de tarifa por parte dos usuários embarcados, (ii) manutenção da ordem e garantia 

da integridade dos passageiros em veículos e estações, assegurando o respeito às normas de 

utilização do sistema propostas pelo órgão público gestor e pela concessionária, (iii) manutenção 

da integridade de veículos e estações25 e (iv) orientação de usuários no interior de veículos. 

Assim, tendo em vista que tais funções são imprescindíveis ao funcionamento do sistema e que a 

atuação do cargo associa-se de forma direta à operação, considera-se a necessidade de existência 

de um funcionário por veículo na totalidade dos turnos e horário de operação, chegando-se, após 

a consideração de folgas, horas extras e demais elementos, ao mesmo contingente da equipe de 

condutores, conforme dimensionamento indicado no Apêndice 5.1. 

Por sua vez, quanto ao dimensionamento da equipe de funcionários para a prestação dos serviços 

relacionados a bilhetagem, adota-se o custo total por funcionário de R$ 4.887,77 por mês, 

conforme exposto no Apêndice 5.1, e uma quantidade média de 3 funcionários por estação. 

Considera-se que tais funcionários terão as atribuições de (i) venda de bilhetes nas estações, 

considerando maior quantidade de funcionários em estações de demanda diária de maior 

proeminência e concentração ao longo do dia, menor quantidade de postos e turnos em estações 

                                                                 
25 Ao longo de um mesmo turno, todos os agentes operacionais percorrerão múltiplas estações e embarcarão 
em veículos distintos de forma sucessiva e contínua, de modo que o quadro de agentes atenda a todos os 

elementos do sistema em um arranjo rotativo. 
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de demanda de média intensidade e ausência de funcionários para bilhetagem e m estações de 

demanda menos expressiva, (ii) consolidação e fechamento do caixa; (iii) oferecimento de suporte 

e orientação aos usuários e (iv) prestação de auxílio ao gerenciamento dos fluxos de informações 

de créditos eletrônicos entre validadores, cadastros dos usuários, câmara de compensação e 

concessionária.  

Para o dimensionamento da equipe, considerou-se que o perfil de comportamento do usuário 

quanto à maturidade e experiência na utilização do sistema divide-se, em linhas gerais, em dois 

perfis distintos de acordo com o intervalo temporal transcorrido desde o início da operação. Nos 

estágios iniciais de implementação do sistema, considera-se que os usuários estarão menos 

habituados à abrangência e paradas existentes no sistema e principalmente a real izarem 

pagamentos por meio do cartão eletrônico, aderindo em escala relevante ao pagamento da 

passagem no momento do embarque. 

Ao longo do tempo, com a obtenção de maior nível de experiência e da intensificação do vínculo 

entre o sistema de VLT e o cotidiano da população, considera-se que a parcela de usuários que 

utilizará cartão eletrônico passará por crescimento gradual e relevante, o que faz com que os 

serviços de venda de bilhetes sejam cada vez menos solicitados. 

Assim, o dimensionamento da quantidade média de funcionários por estação tomou por base o 

primeiro perfil e considerou o cenário de maior solicitação possível dos serviços de bilhetagem, com 

a existência de um funcionário por estação ao longo de todos os turnos e período de operação do 

sistema e a consideração de folgas e jornadas de trabalho indicados no Apêndice 5.3. Ressalta-se o 

fato de que a quantidade obtida corresponde ao valor médio por estação e que estações de portes 

distintos possivelmente receberão número de funcionários de bilhetagem distintos. 

Com a transição do comportamento dos usuários para o perfil de maior aderência ao pagamento 

eletrônico, os funcionários outrora exclusivamente responsáveis pelos serviços de venda de 

bilhetes poderão ser alocados nas demais atividades supracitadas correspondentes ao sistema de 

bilhetagem.  

Assim, considerou-se que os custos calculados dessa forma correspondem à totalidade de custos 

operacionais do sistema de bilhetagem do VLT e de todos os serviços e nvolvidos.26 

Além dos funcionários citados acima, outros cargos são necessários para a operação do VLT, 

incluindo o corpo gerencial, técnico e de suporte. O quadro de funcionários correspondente ao 

porte da operação prevista para o VLT foi dimensionado e segregado entre cargos técnicos e de 

suporte (técnicos, oficiais, ajudantes, etc.), que variam de forma diretamente proporcional ao 

tamanho da operação, e cargos gerencias (diretor, gerentes, engenheiro sênior, etc.). 

                                                                 
26 Alternativamente, para o dimensionamento de uma equipe cujos serviços envolvam exclusivamente o 

processo de venda de bilhetes em um cenário de elevado grau de maturidade da população quanto ao uso 
de cartão eletrônico , poder-se-ia considerar a quantidade de 4 funcionários para o atendimento a 3 estações 
– totalizando uma média de 1,33 bilheteiros por estação - com um mesmo funcionário dividindo seu período 
de trabalho entre estações distintas e contabilizando a existência de feriados, féri as e ausências ao longo do 

ano. 
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Dessa forma, chegou-se a um custo fixo mensal de R$ 247.387,45 e a um custo adicional mensal de 

R$ 7.130,27 por veículo. Vale destacar que esta premissa considera a operação projetada dentro 

do escopo deste estudo, e que expansões posteriores do sistema podem levar à necessidade de um 

aumento do número de cargos, inclusive gerenciais. 

A Tabela 4 apresenta o quadro de funcionários e os custos referentes aos cargos gerenciais, cujos 

valores mensais independem da frota. A Tabela 5, por sua vez, mostra o quadro de funcionários e 

os custos referentes aos cargos operacionais, em valores parametrizados por veículo da frota.  O 

cálculo dos custos unitários é apresentado no Apêndice 5.1 e o detalhamento das funções e das 

quantidades de profissionais consta no Apêndice 5.3. 

Tabela 4: Mão de obra operacional – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos gerencias 

(custo mensal independente da frota) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 
Quantidade 

Custo mensal 

total (R$) 

Diretoria de operações 2,00 28.917,64 

Diretor 23.878,96 1,00 23.878,96 

Secretária 5.038,68 1,00 5.038,68 

Planejamento / engenharia operacional 4,00 63.319,94 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Secretária 5.038,68 1,00 5.038,68 

Engenheiro sênior 18.672,53 1,00 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 1,00 15.277,03 

Gerência de controle de tráfego 4,00 72.954,64 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1,00 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 1,00 15.277,03 

Supervisor de controle de tráfego 14.673,39 1,00 14.673,39 

Gerência de estações 5,00 82.195,23 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1,00 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 1,00 15.277,03 

Supervisor de estação 11.956,99 2,00 23.913,97 

Total 15,00 247.387,45 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 5: Mão de obra operacional – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos operacionais 
(custo mensal por veículo) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 

Quantidade 

por veículo 

Custo mensal total 

(R$ por veículo) 

Técnico sênior 12.560,63 0,10 1.256,06 

Técnico pleno 5.491,41 0,20 1.098,28 

Supervisor de tração 11.956,99 0,10 1.195,70 

Supervisor de CCO 11.956,99 0,10 1.195,70 

Controlador de CCO 5.944,14 0,20 1.188,83 

Supervisor de linha 11.956,99 0,10 1.195,70 

Total 0,80 7.130,27 

Fonte: Elaboração própria 

2.8.1.2 Custos com mão de obra de manutenção 

Os custos referentes à mão de obra de manutenção, assim como os custos de mão de obra 

operacional, foram segregados entre custos variáveis (técnicos, oficiais, ajudantes, etc.) e não 

variáveis (diretor, gerentes, engenheiro sênior, etc.) com o porte da operação.  

A Tabela 6 apresenta o quadro de funcionários e os custos referentes aos cargos gerencias, cujos 

valores mensais independem da frota. A Tabela 7, por sua vez, mostra o quadro de funcionários e 

os custos referentes aos cargos operacionais, em valores parametrizados por veículo da frota.  O 

cálculo dos custos unitários é apresentado no Apêndice 5.1 e o detalhamento das funções e das 

quantidades de profissionais consta no Apêndice 5.3. Além dos custo indicados nessas tabelas, foi 

considerado um custo mensal de mão de obra de manutenção de áreas verdes de R$ 1.380,29 por 

hectare27. 

                                                                 
27 Poda e manutenção de áreas verdes ao longo da via. Custo de acordo com Sistema de Custos Referenciais 

de Obras – Sicro, para o Distrito Federal, janeiro 2019. 
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Tabela 6: Mão de obra de manutenção – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos gerencias 
(custo mensal independente da frota) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 
Quantidade 

Custo mensal 

total (R$) 

Diretoria 2 28.917,64 

Diretor 23.878,96 1 23.878,96 

Secretária 5.038,68 1 5.038,68 

Engenharia/manutenção 7 95.616,23 

Gerente 24.331,70 1 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 1 15.277,03 

Técnico sênior 15.277,03 1 15.277,03 

Analista de sistemas 8.660,54 1 8.660,54 

Técnico pleno 6.698,70 2 13.397,40 

Gerência de material rodante / via 4 73.558,29 

Gerente 24.331,70 1 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 2 30.554,06 

Sistemas 4 73.558,29 

Gerente 24.331,70 1 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 2 30.554,06 

Total 17 271.650,45 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 7: Mão de obra de manutenção – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos 

operacionais (custo mensal por veículo) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 

Quantidade 

por veículo 

Custo mensal total 

(R$ por veículo) 

Técnico sênior 12.560,63 0,25 3.140,16 

Técnico pleno 5.491,41 0,50 2.745,71 

Supervisor de manutenção 11.956,99 0,05 597,85 

Oficial 5.793,23 0,80 4.634,59 

Total 1,60 11.118,30 

Fonte: Elaboração própria 
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2.8.1.3 Custos de serviços terceirizados 

Para o cálculo dos custos com serviços terceirizados, foram considerados dois grupos principais: 

limpeza e segurança. Ambos são necessários para manter a integridade e conservação da estrutura 

física do VLT. Tratam-se de serviços de segurança patrimonial, controle de acessos nas instalações, 

limpeza de edifícios, estações e veículos. 

Considerando o estudo realizado para o VLT de Cuiabá como referência para a definição de um 

quadro de funcionários suficiente para atender a área de pátio, edifícios administrativos e edifícios 

de manutenção, foram obtidos os seguintes valores: 

 Custos de limpeza 

o Parcela fixa de R$ 335.743,44 por mês referente à limpeza de pátios e edifícios 

administrativos e de manutenção; 

o Parcela variável em função da frota de R$ 5.620,25 por mês por veículo; 

 Custos de segurança: parcela de R$ 69.645,00 por mês no horizonte final, parametrizada 

em função da frota de maneira a obter o valor de R$ 954,00 por mês por veículo. 

O detalhamento da obtenção dos valores acima indicados é apresentado no Apêndice 5.5. 

2.8.1.4 Custo de energia 

Para a estimação do custo por kWh a ser pago pela concessionária, o VLT Carioca foi utilizado como 

principal referência, de modo a considerar as dinâmicas de compra de energia associadas a uma 

situação real de operação de VLT. Tendo em vista (i) o consumo de energia das composições 

utilizadas no sistema, de 5,00 kWh/km, (ii) sua quilometragem percorrida de aproximadamente 1,4 

milhões de km por ano e (iii) a quantia total de gastos de compra de energia de R$ 3,65 milhões 

referente ao ano de 2018, obtém-se o valor de R$ 0,52 por kWh. 

Através de comparação do valor supracitado ao valor de tarifa convencional pago pelas residências 

do Rio de Janeiro no Mercado Cativo de Energia na data da pesquisa realizada, constatou-se que o 

valor pago por kWh pelo sistema de VLT possui relativa aderência aos preços praticados para o 

consumo residencial do local em que ele se insere. 

Isto posto e tendo em vista que o custo por kWh possui relevante variabilidade em função da região 

analisada, considera-se para fins de projeção dos custos operacionais de energia que o valor a ser 

pago pela concessionária do VLT de Brasília será equivalente à tarifa convencional praticada pela 

Companhia Energética de Brasília, empresa distribuidora responsável pelo atendimento à região, 

igual a aproximadamente R$ 0,56 por kWh à data da pesquisa realizada. 
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2.8.1.5 Custos de manutenção 

Os custos de manutenção considerados podem ser divididos em três grupos: 

 Material rodante 

 Via permanente e rede aérea 

 Sistemas fixos (sinalização, energia e auxiliares) 

A definição dos custos unitários relativos à manutenção destes componentes foi baseada no estudo 

do VLT de Cuiabá e validada de acordo com dados divulgados pelo VLT Carioca. Os valores de 

referência foram atualizados para a data base do estudo, correspondente a junho de 2019, de 

acordo com a variação do IPCA. A memória de cálculo dos valores obtidos é apresentada no 

Apêndice 5.6. 

Os custos ligados ao material rodante são diretamente proporcionais à quilometragem percorrida. 

O valor de referência obtido corresponde a R$ 2,41 por veículo quilômetro, que, atualizado para 

junho de 2019, resulta no valor utilizado de R$ 3,32 por veículo quilômetro.  

As outras duas parcelas são expressas na forma de custos mensais que variam proporcionalmente 

à extensão do sistema. Para a manutenção de vias permanentes e rede aérea, a referência 

corresponde a R$ 3.754,17 por mês por quilômetro, que, atualizados para a data base do presente 

estudo, resultam em R$ 5.177,28 por mês por quilômetro. 

Por fim, o custo de manutenção dos sistemas fixos de sinalização, energia e auxiliares,  equivale a 

R$ 6.516,67 por mês por quilômetro no sistema de referência, atualizados para R$ 8.986,98 por 

mês por quilômetro na presente análise. 

2.8.2 Custos administrativos 

Os custos com mão de obra administrativa também foram segregados em duas parcelas, uma fixa 

e outra em função do porte da operação. Considerando um quadro de funcionários condizente com 

a operação do VLT de Brasília, chegou-se a um custo de R$ 532.065,43 com cargos de gerência 

(Tabela 8) e de R$ 2.503,75 por mês por veículo com cargos administrativos de apoio à operação 

(Tabela 9). 

Além disso, de acordo com os estudos do VLT de Cuiabá28, considerou-se que 40% do total das 

despesas administrativas, incluindo a mão de obra administrativa, correspondem a custos 

administrativos diversos, que englobam: 

 Serviços de terceiros (15%) 

 Manutenção geral de escritórios (8%) 

 Materiais e insumos (11%) 

 Custos gerais não enquadráveis nos itens anteriores (6%) 

                                                                 
28 “Estudos de Planejamento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de 

Integração, Modelo Operacional e Custos para a Operação do Sistema  
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Por fim, também com base nos estudos do VLT de Cuiabá, foram considerados outros custos de 

natureza administrativa: 

 Custos devidos a contratação de seguros e garantias: 1,0% da receita operacional 

 Despesas ligadas a ações de mitigação ambiental: 0,1% da receita operacional 

A Tabela 8 apresenta o quadro de funcionários e os custos referentes aos cargos gerencias, cujos 

valores mensais independem da frota. A Tabela 9, por sua vez, mostra o quadro de funcionários e 

os custos referentes aos cargos administrativos de apoio à operação, em valores parametrizados 

por veículo da frota. O cálculo dos custos unitários é apresentado no Apêndice 5.1 e o detalhamento 

das funções e das quantidades de profissionais consta no Apêndice 5.3. 

Tabela 8: Custos administrativos – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos gerencias (custo 
mensal independente da frota) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 
Quantidade 

Custo mensal 

total (R$) 

Presidência 3,00 83.011,06 

Presidente 71.424,59 1,00 71.424,59 

Secretária 5.038,68 1,00 5.038,68 

Motorista 6.547,79 1,00 6.547,79 

Diretoria administrativa/financeira 2,00 28.917,64 

Diretor 23.878,96 1,00 23.878,96 

Secretária 5.038,68 1,00 5.038,68 

Controle de qualidade 5,00 75.602,35 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1,00 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 1,00 15.277,03 

Analista de qualidade 8.660,54 2,00 17.321,09 

Jurídico 4,00 57.080,73 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Advogado sênior 18.446,16 1,00 18.446,16 

Advogado trainee 7.151,43 2,00 14.302,87 

Comunicação e Marketing 2,00 29.370,37 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Assistente de comunicação 5.038,68 1,00 5.038,68 

Diretoria e gerência financeira 8,00 86.719,23 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Analista financeiro 13.767,92 2,00 27.535,84 

Analista contábil 8.660,54 1,00 8.660,54 

                                                                 
VLT Cuiabá – Várzea Grande” e “Realização de serviços de verificação independente das estimativas de 
término da atual implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, bem como a elaboração dos estudos tarifários, 
modelo operacional ideal e de viabilidade econômico-financeira e estruturação do projeto VLT de Cuiabá e 

Várzea Grande – Mato Grosso”, este último disponível em http://www.cidades.mt.gov.br/links  
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Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 
Quantidade 

Custo mensal 

total (R$) 

Analista de sistemas 8.660,54 1,00 8.660,54 

Tesoureiro 7.453,26 1,00 7.453,26 

Assistente administrativo 5.038,68 2,00 10.077,36 

Recursos humanos 6,00 71.789,12 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Engenheiro de segurança 13.315,19 1,00 13.315,19 

Médico do trabalho 10.598,79 1,00 10.598,79 

Assistente social 10.447,87 1,00 10.447,87 

Coordenador 7.302,34 1,00 7.302,34 

Técnico de segurança 5.793,23 1,00 5.793,23 

Suprimentos / controle de estoque 8,00 99.574,93 

Gerente 24.331,70 1,00 24.331,70 

Engenheiro sênior 18.672,53 1,00 18.672,53 

Engenheiro pleno 15.277,03 2,00 30.554,06 

Chefe de almoxarifado 11.051,52 1,00 11.051,52 

Assistente administrativo 5.038,68 1,00 5.038,68 

Arquivista 5.038,68 1,00 5.038,68 

Copeiro 4.887,77 1,00 4.887,77 

Total 38,00 532.065,43 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 9: Custos administrativos – Quadro de funcionários e custos referentes aos cargos administrativos 
de apoio à operação (custo mensal por veículo) 

Cargo 
Custo mensal 

unitário (R$) 

Quantidade 

por veículo 

Custo mensal total 

(R$ por veículo) 

Analista de pessoal 8.660,54 0,10 866,05 

Assistente administrativo 5.038,68 0,20 1.007,74 

Enfermeiro 5.038,68 0,04 201,55 

Almoxarife 4.284,12 0,10 428,41 

Total 0,44 2.503,75 

Fonte: Elaboração própria 

  



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     32    

2.8.3 Resumo 

A Tabela 10 consolida as informações relativas à composição dos custos operacionais, de acordo 

com o detalhamento apresentado ao longo do item 2.8. 

Tabela 10: Composição dos custos operacionais 

Categoria Valor Descrição 

Custos com mão de obra operacional 

Condutores 
3,00 Condutores por composição 

7.752,00 R$ por mês por condutor 

Bilheteiros 
3,00 Bilheteiros por estação 

4.888,00 R$ por mês por bilheteiro 

Agentes Operacionais de Estação 
3,00 Agentes por estação 

3.075,00 R$ por mês por agente 

Outros cargos 
247.387,45 R$ por mês com cargos de gerência  

7.130,27 R$ por mês por veículo com cargos operacionais 

Custos com mão de obra de manutenção 

Custos com mão de obra de 
manutenção 

271.650,45 R$ por mês com cargos de gerência  

11.118,30 R$ por mês por veículo com cargos operacionais 

Custos de serviços terceirizados 

Segurança 954,00 R$ por mês por veículo 

Limpeza de edificação 335.743,44 R$ por mês 

Limpeza de frota 5.620,25 R$ por mês por veículo 

Custo de energia 

Custo de energia 
5,00 kWh por veículo km 

0,56 R$ por kWh 

Custos de manutenção 

Material rodante 3,32 R$ por veículo km 

Sistemas fixos (sinalização, energia 
e auxiliares) 

8.986,98 R$ por mês por km de via 

Via permanente e rede aérea 5.177,28 R$ por mês por km de via 

Custos administrativos 

Mão de obra administrativa 

532.065,43 R$ por mês com cargos de gerência  

2.503,75 
R$ por mês por veículo com cargos 
administrativos de apoio à operação 

Custos administrativos diversos 40% 
% em relação ao total de despesas 
administrativas 

Outros custos administrativos 
(Seguros, garantias e despesas de 
mitigação ambiental) 

1,1% % sobre a receita operacional  

Fonte: Elaboração própria 
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Assim, foram obtidos os valores de custos operacionais totais dispostos na Tabela 11. A análise da 

projeção em valores absolutos e da composição do opex segundo os tipos de custos considerados 

encontra-se no item 3.2. 

Tabela 11: Custos operacionais totais por tipo e por ano de implantação (R$ mil) 

Custo 9 10 13 15 20 

Custos com mão de obra operacional  4.615 15.841 23.293 24.288 25.714 

Custos com mão de obra de manutenção 3.661 9.267 11.536 11.803 11.803 

Custos de serviços terceirizados 4.266 6.080 7.263 7.421 7.658 

Custo de energia 1.005 21.392 27.719 28.585 31.342 

Custos de manutenção 3.218 33.941 45.548 48.106 51.506 

Custos administrativos 10.870 13.465 14.703 14.877 15.214 

Total 27.634 99.985 130.063 135.081 143.237 

Fonte: Elaboração própria 

Isto posto e tendo em vista a quilometragem operacional percorrida em cada ano de projeção do 

VLT, pode-se obter o custo médio por quilômetro rodado considerado no modelo, conforme 

indicado na Tabela 12. 

Tabela 12: Custos operacionais totais por tipo e por ano de implantação 

 9 10 13 15 20 

Custo operacional total (R$ mil) 27.634 99.985 130.063 135.081 143.237 

Quilometragem percorrida (veículo*km) 361.000 7.681.000 9.953.000 10.264.000 11.254.000 

Custo por quilômetro (R$/km) 76,55 13,02 13,07 13,16 12,73 

Fonte: Elaboração própria 
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2.9 Faseamento de implantação do VLT 

A proposta de faseamento do VLT, conforme detalhado no relatório RT7, permite a diluição dos 

custos de aquisição dos veículos necessários para a plena operação. Além do planejamento de 

aquisição, é possível otimizar a operação por meio do seccionamento de serviços de longa 

extensão, como a ligação entre Ceilândia e o Eixo Monumental, com partidas a partir de trechos 

intermediários com composições veiculares simples e duplas, compostas, respectivamente, por um 

e dois veículos. 

O veículo adotado (ou unidade veicular básica), conforme esquematizado na Figura 4,  possui 

capacidade para aproximadamente 420 passageiros, de acordo com o modelo específico a ser 

utilizado. Dessa forma, é alcançada uma economia de frota expressiva em comparação com um 

serviço simples único, de ida e volta, percorrendo todo o trecho. 

Figura 4: Representação esquemática das composições veiculares do sistema de VLT 

 
Fonte: PDTT/DF 

No horizonte de 20 anos, deverão ser adquiridos, ao todo, 73 veículos, dos quais 69 constituem a 

frota operacional, formando 46 composições, em duas configurações possíveis: 23 composições 

simples, cada uma com capacidade para 420 passageiros, e 23 composições duplas, cada uma com 

capacidade para 840 passageiros. Nesse horizonte, os demais 4 veículos representam frota reserva, 

considerando-se uma margem de 5% em relação ao total de veículos da frota operacional 

(arredondando para mais). A quantidade de veículos e composições previstas em cada fase está 

apresentada na Tabela 13. 
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Tabela 13: Frota por horizonte 

Horizonte Frota operacional Frota reserva 
(veículos) 

Frota total 
(veículos) 

Composições 
simples 

Composições 
duplas 

Total 
composições 

Total 
veículos 

9 anos 3 - 3 3 1 4 

10 anos 7 19 26 45 3 48 

13 anos 20 21 41 62 4 66 

15 anos 22 21 43 64 4 68 

20 anos 23 23 46 69 4 73 

Fonte: Elaboração própria 

Por sua vez, a Tabela 14 indica, para cada horizonte, a quilometragem total percorrida por ano pelas 

linhas de VLT consideradas, separada por tipo de composição veicular.  

Tabela 14: Quilometragem percorrida total anual por horizonte 

Horizonte Quilometragem percorrida total anual (mil km por ano) 

Por composições simples Por composições duplas Total 

9 anos 361 - 361 

10 anos 1.199 3.241 4.440 

13 anos 3.011 3.471 6.482 

15 anos 3.322 3.471 6.793 

20 anos 3.476 3.889 7.365 

Fonte: Elaboração própria 

Na hora-pico da manhã, com um carregamento crítico próximo de 13 mil passageiros por hora no 

sentido mais carregado do trecho da EPCL e de cerca de 11 mil passageiros por hora no sentido 

mais carregado dos trechos do Eixo Monumental e da Avenida Hélio Prates, considera-se adequado 

operar, durante o período de pico, a linha deste corredor com o uso de composições duplas, que 

oferecem capacidade de 840 passageiros por composição, de maneira a manter um intervalo de 

passagem operacionalmente compatível com as interferências nos cruzamentos em nível ao longo 

desse período do dia. 

A utilização de composição simples exigiria uma frequência de pelo menos 30 veículos por hora e 

sentido no trecho da EPCL, em que o VLT é segregado, e de pelo menos 26 veículos por hora e 

sentido nos trechos urbanos. Como esta frequência representa um intervalo de pass agem de 

apenas 2min20s, a interferência do transporte privado nos cruzamentos poderia se tornar crítica, 

especialmente na Avenida Hélio Prates, já que o VLT, a princípio, terá prioridade semafórica. Com 

a composição dupla, haverá uma maior flexibilidade para atendimento à demanda, permitindo 

respeitar intervalos de passagem operacionalmente mais apropriados29. 

                                                                 
29 Alternativamente à adoção de composições duplas, uma solução para oferecer a mesma capacidade 
possibilitando intervalos de passagem tão próximos dos l imites operacionais mínimos consiste na 
implantação de infraestrutura de VLT segregada da circulação geral. No entanto, tal solução acarreta ria maior 
nível de investimentos e não seria compatível com o caráter almejado para o sistema, representado 

principalmente por um alto grau de integração ao ambiente urbano. 
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Nos tópicos a seguir, serão apresentados dados da operação proposta para cada fase de 

implantação, em especial para o VLT que conecta Ceilândia com o Eixo Monumental e, 

posteriormente, o VLT da Via W3. A Figura 5 apresenta o faseamento de obras considerado, que 

segue as propostas apresentadas no Relatório 7. 

Figura 5: Faseamento do VLT 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com base na demanda por serviço e no percentual de transferências no embarque e desembarque 

de cada estação, apresentados no RT7, foi identificada na modelagem a quantidade de passageiros 

que integram com ônibus e/ou metrô ou que são exclusivos do VLT. 

Para distribuição tarifária nas integrações, considerou-se que o Metrô continuará tendo prioridade, 

recebendo 2/3 da tarifa nas integrações com o VLT, que recebe o 1/3 restante. Já nas integrações 

com o ônibus, a posição seria igualitária, sendo 50% para o VLT e os 50% restantes para serem 

divididos na conta sistema dos operadores de ônibus, de forma análoga ao que acontece na 

integração metrô-ônibus. Na fase IV também há possibilidade de integração com o VLT 4 e, como 

não se sabe ainda se será operado no mesmo contrato, assumiu-se a receita desses passageiros 

será dividida igualmente entre as linhas. 
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2.9.1 Pré-fase II: ano 9 

A primeira etapa consiste em um trecho de 9,4 km com 15 estações ligando Ceilândia a Taguatinga 

Norte via Av. Hélio Prates. Este serviço pode ser operado com 3 veículos em composição simples, 

cada um com capacidade para 420 passageiros, com intervalo de 13,6 minutos, suficiente para 

atender a demanda inicial, relativamente baixa em comparação com as demais fases. A Tabela 15 

resume a operação deste serviço. 

Tabela 15: Detalhes dos serviços – Pré-fase II 

Serviço Trecho 

Tempo de 
ciclo30 

(minutos) 

Volume crítico 
HPM 

(pax/h/sentido) 

Tipo de 
composição 

Intervalo 
(minutos) 

Frota 
(comp.) 

Frota 
(veículos) 

Serviço 
único 

Hélio 
Prates 

40,8 1.190 Simples 13,6 3 3 

Fonte: Elaboração própria 

Nesta fase, o único serviço em operação terá a tarifa de R$ 3,50, com 35% dos passageiros 

exclusivos, 62% integrados com ônibus e 3% integrados com o metrô, o que gera uma arrecadação 

média de R$ 2,35 por passageiro e uma receita de quase R$ 3.700,00 na hora pico, que resulta em 

R$ 11,8 milhões por ano. 

  

                                                                 
30 Para o cálculo do tempo de ciclo dos serviços de VLT desta fase e das demais, foram consideradas as 
seguintes velocidades: para os trechos integrados ao meio urbano (Av. Hélio Prates, Eixo Monumental, 

Esplanada dos Ministérios e Via W3), velocidade máxima de 50 km/h (baseada no PDTT/DF e mantida neste 
estudo por ser mais adequada a contextos urbanos no que diz respeito à segurança viária, tanto de veículos 
como de pedestres), resultando em velocidade operacional entre 25 e 30 km/h; para os trechos totalmente 
segregados (EPCL e EPAR), velocidade máxima de 70 km/h (também conforme PDTT/DF, seguindo uma 

especificação técnica geral de provedores de material rodante, e mantida neste estudo), resultando em 
velocidades operacionais entre 40 e 45 km/h no trecho da EPCL, e da ordem de 55 km/h no trecho da EPAR, 
sendo que as diferenças entre estes dois trechos decorrem das respectivas distâncias médias entre estações. 
Em estudos posteriores para as fases de implantação, será  possível considerar patamares de velocidade mais 

elevados dependendo da tecnologia, do projeto detalhado e das características viárias. 
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2.9.2 Fase II: ano 10 

No ano 10, os trilhos no eixo da Avenida Hélio Prates serão estendidos até a Esplanada dos 

Ministérios, percorrendo a EPCL e o Eixo Monumental. Considerando a longa extensão do trecho e 

o perfil de carregamento resultante da modelagem, apresentada com detalhes no relatório RT7, é 

possível otimizar esta linha, dividindo as partidas em subserviços que operarão em trechos distintos 

com características complementares, de forma a cobrir a demanda prevista e gerar uma economia 

de frota. Para este trecho, são propostos 3 subserviços: 1) Hélio Prates/Esplanada; 2) Hélio 

Prates/Rodoviária; 3) EPCL/Esplanada. A divisão dos serviços foi definida de acordo com o perfil de 

carregamento desse trecho, ilustrado na Figura 6. 

Figura 6: Perfil de carregamento Av. Hélio Prates – Esplanada 

  
Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 16 resume a operação dos subserviços propostos e compara como seria a operação sem 

a otimização. Como a proposta prevê a utilização de composição simples para o serviço mais curto, 

serão necessários menos veículos na operação (45 veículos contra 48 no serviço não otimizado). 

Tabela 16: Detalhes dos serviços – Fase II 

Serviço 

Tempo de 
ciclo 

(minutos) 

Volume crítico 
HPM 

(pax/h/sentido) 

Tipo de 
composição 

Intervalo 
(minutos) 

Frota 
(comp.) 

Frota 
(veículos) 

Serviço único 100,6 10.268 Dupla 4,2 24 48 

Serviço 
otimizado 

Serviço 1 100,6 4.107 Dupla 10,1 10 20 

Serviço 2 90,0 4.107 Dupla 10,1 9 18 

Serviço 3 65,8 2.054 Simples 10,1 7 7 

Subtotal - - - - 26 45 

Fonte: Elaboração própria 
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Observa-se que o serviço 1 percorrerá o trajeto completo com o uso de composições duplas, sendo 

calculado para suprir 40% da demanda. Outros 40% serão atendidos também por composições 

duplas que sairão da estação HP14, com parada final na estação EM9, na rodoviária. O terceiro 

serviço será realizado por composições simples, comportando os 20% restantes da demanda. O 

trajeto deste serviço será da estação EPCL00 até a ESP05. No trecho comum aos três serviços, o 

intervalo entre composições será de, em média, 3 minutos e 20 segundos.  

Além do ganho no custo da operação devido à redução total de veículos, a otimização manterá um 

nível de conforto abaixo de 85% da capacidade total ofertada, como pode ser visto na Tabela 17. 

Valores próximos de 85% são usualmente considerados no dimensionamento de frota como níveis 

máximos de ocupação da capacidade para o atendimento à demanda na hora-pico, tendo influência 

no conforto dos usuários e auxiliando a comportar variabilidades na distribuição da demanda (taxa 

de chegada de usuários para embarque nas estações) ao longo dessa hora.  

Tabela 17: Relação de conforto do serviço otimizado – Fase II 

Serviço 
Capacidade 

(pax/composição) 

Volume crítico HPM 

(pax/h/sentido) 

Intervalo HPM 
(minutos) 

Conforto 

Serviço 1 840 4.107 10,1 82,0% 

Serviço 2 840 4.107 10,1 82,0% 

Serviço 3 420 2.054 10,1 82,0% 

Fonte: Elaboração própria 

A partir desta fase, existirão serviços operando a R$ 5,00 e com R$ 3,50, sendo necessário 

identificado na modelagem que o número de passageiros que paga a tarifa maior é de 88%. Destes, 

apenas 17% são exclusivos, enquanto 67% integram com ônibus e 16% com metrô. Já dos 

passageiros que realizam deslocamentos mais curtos, no valor de R$ 3,50, 68% são exclusivos, 26% 

integram com ônibus e 6% com o metrô. 

Com isso, a arrecadação média por passageiro passa a ser de R$ 2,80, gerando uma receita de quase 

R$ 36.500,00 na hora pico, que resulta em R$ 117 milhões por ano. 
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2.9.3 Fase III: ano 13 

Neste horizonte, será implantada a linha que percorre o eixo da Via W3. A demanda de pico fica 

próxima de 5 mil passageiros por hora no sentido mais carregado, o que pode ser atendido com 

uma frequência horária mínima de 12 veículos de 420 passageiros, representando um intervalo de 

5 minutos. Ainda que se deseje melhorar o nível de serviço, há margem para ampliação da 

frequência, não se mostrando necessário utilizar composições duplas nesse trecho. O perfil de 

carregamento está apresentado na Figura 7. 

Figura 7: Perfil de carregamento Terminal Asa Sul – Terminal Asa Norte  

 

Fonte: Elaboração própria 

Como o estudo de locação apresentado no produto “RT2 – Avaliação dos Estudos Existentes, 

Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados” já previa estações com plataforma de 100 

metros de comprimento, não será necessário considerar espaço adicional para as estações 

selecionadas. Todavia, com a configuração de serviços proposta neste estudo, é possível reduzir o 

tamanho das estações na Via W331, o que poderá facilitar sua locação. De qualquer forma, mantém-

se a opção de reserva de espaço de 100 metros, considerando a possibilidade de integração com 

eventuais projetos futuros, como, por exemplo, os previstos na rede estratégica do PDTT/DF, a qual 

representa um marco para o planejamento da mobilidade no DF a longo prazo.  

Na Fase III, o serviço entre a Avenida Hélio Prates e a Esplanada dos Ministérios deverá receber um 

reforço de frota devido ao aumento da demanda, reduzindo por uma pequena margem os 

intervalos entre composições. Esse aumento da demanda ocorre em parte pelo crescimento de 

viagens esperado ao longo dos anos, mas, principalmente, em função da expansão da rede de V LT, 

                                                                 
31 Nessa configuração (com a redução do espaço reservado para as plataformas das estações na Via W3),  caso 
sejam criados serviços conectando os corredores do VLT 1 e VLT 2, estes deverão operar com veículos de 420 

passageiros, o que é considerado adequado frente à demanda observada especificamente nesse trajeto. 
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com a implantação da linha ao longo da Via W3, integrada ao trecho do Eixo Monumental, 

possibilitando que esse modal se torne opção para mais trajetos. Os detalhes da operação são 

apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18: Detalhes dos serviços – Fase III 

Serviço 
Tempo de 

ciclo 
(minutos) 

Volume crítico 
HPM 

(pax/h/sentido) 

Tipo de 
composição 

Intervalo 
(minutos) 

Frota 
(comp.) 

Frota 
(veículos) 

Serviço 
Hélio 

Prates - 
Esplanada 

Serviço 1 100,6 4.551 Dupla 9,4 11 22 

Serviço 2 90,0 4.551 Dupla 9,4 10 20 

Serviço 3 65,8 2.275 Simples 9,4 7 7 

Subtotal - - - - 28 49 

Serviço TAS-TAN 58,4 4.707 Simples 4,5 13 13 

Total - - - - 41 62 

Fonte: Elaboração própria 

Para essa fase, o serviço de cobertura do trecho entre o Terminal Asa Sul e o Terminal Asa Norte 

exigirá uma frota de 13 veículos em composição simples, com um intervalo de 4,5 minutos entre as 

saídas. 

Ainda, pode-se observar que, com o aumento do carregamento crítico neste cenário, a frota do 

Serviço Hélio Prates – Esplanada deverá aumentar. No entanto, a economia de frota em relação ao 

serviço não otimizado tornar-se-á ainda mais expressiva. 
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2.9.4 Fase IV-A: ano 15; e Fase IV-B: ano 20 

Na fase IV-A, a linha que percorre a Via W3 será estendida até o Aeroporto Internacional de Brasília, 

realizando percurso paralelo à EPAR. De forma a manter o nível de serviço já estabelecido na fase 

anterior, esta linha passará a operar com serviço otimizado, dividindo-se em dois subserviços: 1) 

W3, operando trajeto igual ao da fase anterior e; 2) Aeroporto/TAN, ligando o aeroporto ao 

Terminal Asa Norte. A Figura 8 apresenta o perfil de carregamento do trecho, ilustrando os dois 

subserviços de forma sobreposta. Estes serviços permanecem inalterados na fase, IV-B, uma vez 

que não há modificação na estrutura da demanda. 

Figura 8: Perfil de carregamento Aeroporto – Terminal Asa Norte e serviço W3 

 

Fonte: Elaboração própria 

A otimização permite uma manutenção do nível de serviço operado na W3, com intervalo médio 

de 4min25seg, e com redução de 1 veículo em relação à operação por meio de serviço único. A 

Tabela 19 detalha os subserviços otimizados em comparação com o serviço não otimizado. 

Tabela 19: Comparação dos servicos otimizado e único (Aeroporto – Terminal Asa Norte) 

Serviço 

Tempo de 
ciclo 

(minutos) 

Volume crítico 
HPM 

(pax/h/sentido) 

Tipo de 
composição 

Intervalo 
(minutos) 

Frota 
(comp.) 

Frota 
(veículos) 

Serviço único 74,1 4.619 Simples 4,6 16 16 

Serviço 
Otimizado 

Serviço 4 58,4 3.079 Simples 6,7 9 9 

Serviço 5 74,1 1.540 Simples 13,3 6 6 

Subtotal - - - - 15 15 

Fonte: Elaboração própria 
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A demanda da linha conectando a Av. Hélio Prates com a Esplanada continua a crescer, mas, neste 

horizonte, admitindo um nível de conforto de até 86,8%, não é necessária a aquisição de frota para 

reforço desta linha. A Tabela 20 detalha as informações de todos os serviços a serem operados 

neste horizonte. 

Tabela 20: Detalhes dos serviços – Fase IV-A 

Serviços 

Tempo de 
ciclo 

(minutos) 

Volume crítico 
HPM 

(pax/h/sentido) 

Tipo de 
composição 

Intervalo 
(minutos) 

Frota 
(comp.) 

Frota 
(veículos) 

Serviço  
Hélio 

Prates - 

Esplanada 

Serviço 1 100,6 4.659 Dupla 9,4 11 22 

Serviço 2 90,0 4.659 Dupla 9,4 10 20 

Serviço 3 65,8 2.328 Simples 9,4 7 7 

Subtotal - - - - 28 49 

Serviço  
TAN-Aero 

Serviço 4 58,4 3.079 Simples 6,7 9 9 

Serviço 5 74,1 1.540 Simples 13,3 6 6 

Subtotal - - - - 15 15 

Total - - - - 43 64 

Fonte: Elaboração própria 

A composição da demanda sofre pouca alteração, com arrecadação média por passageiro passando 

de R$ 2,56 para R$ 2,58, gerando uma receita de R$ 63.500,00 na hora pico, resultando em R$ 204,3 

milhões por ano. 

Os serviços de longa distância (R$ 5,00) passam a ter 21% de passageiros exclusivos, frente aos 64% 

integrados com ônibus e 15% com metrô, gerando uma arrecadação média de R$ 2,89 por 

passageiro. Já os de curta distância (R$ 3,50) possuem 30% dos passageiros exclusivos, 56% 

integrados com ônibus e 14% com metrô, gerando uma arrecadação média de R$ 2,19 por 

passageiro. A integração com o VLT 4, de Taguatinga, é pouco significativa, não chegando a 0,5%.  

2.9.5 Resumo da demanda e receita tarifária do VLT 

A Tabela 21 sumariza a demanda e receita do VLT em cada uma de suas fases, indicando o 

percentual de passageiros integrados com cada modo de transporte.  
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Tabela 21: Detalhamento da demanda e receita do VLT 

Pré-Fase II VLT1 

Tarifa pública 3,50 

Demanda HPM 1.560 

Exclusivos 35% 

Integrados ônibus 62% 

Integrados Metrô 3% 

Tarifa média 2,35 

Receita HPM (R$) 3.660 

Rec. Dia (R$ mil) 39,9 

Rec. Ano (R$ milhões) 11,8 
 

Fase II VLT1 VLT1 

Tarifa pública 5,00 3,50 

Demanda HPM 11.459 1.496 

Exclusivos 17% 67% 

Integrados ônibus 67% 26% 

Integrados Metrô 16% 6% 

Tarifa média 2,79 2,89 

Receita HPM (R$) 31.987 4.327 

Rec. Dia (R$ mil) 348,3 47,1 

Rec. Ano (R$ milhões) 103,1 14,0 
 

Fase III VLT1 VLT1 VLT2 

Tarifa pública 5,00 3,50 3,50 

Demanda HPM 11.587 2.552 8.638 

Exclusivos 21% 31% 

Integrados ônibus 60% 52% 

Integrados Metrô 19% 16% 

Tarifa média 2,88 2,20 2,20 

Receita HPM (R$) 33.392 5.622 19.026 

Rec. Dia (R$ mil) 363,6 61,2 207,2 

Rec. Ano (R$ milhões) 107,7 18,1 61,3 
 

 

Fase IV-A VLT1 VLT2 VLT1 VLT2 VLT1/4* 

Tarifa pública 5,00 5,00 3,50 3,50 5,00 

Demanda HPM 12.130 864 2.514 9.124 44 

Exclusivos 21% 30% 30% 24% 

Integrados ônibus 64% 56% 56% 76% 

Integrados Metrô 15% 14% 14% 0% 

Tarifa média 2,89 3,13 2,19 2,19 3,11 

Receita HPM (R$) 35.001 2.707 5.512 20.009 136 

Rec. Dia (R$ mil) 381,2 29,5 60,0 217,9 1,5 

Rec. Ano (R$ milhões) 112,8 8,7 17,8 64,5 0,4 
 

Fase IV-B VLT1 VLT2 VLT1 VLT2 VLT1/4* 

Tarifa pública 5,00 5,00 3,50 3,50 5,00 

Demanda HPM 11.915 803 2.667 9.513 613 

Exclusivos 20% 30% 30% 24% 

Integrados ônibus 63% 55% 55% 76% 

Integrados Metrô 17% 15% 15% 0% 

Tarifa média 2,85 3,12 2,19 2,19 3,10 

Receita HPM (R$) 34.016 2.508 5.833 20.806 1.902 

Rec. Dia (R$ mil) 370,4 27,3 63,5 226,6 20,7 

Rec. Ano (R$ milhões) 109,7 8,1 18,8 67,1 6,1 
 

*Detalhamento dos passageiros que integram com o VLT4 

Fonte: Elaboração própria 

 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     45    

2.9.6 Considerações sobre o faseamento do VLT 

2.9.6.1 Trecho Taguatinga Norte/Recanto das Emas do VLT 

Vale destacar que, no horizonte do ano 15 (fase IV-A), considerou-se a influência que o trecho do 

VLT entre Taguatinga Norte e Taguatinga Sul exerce sobre a demanda do sistema, e, no horizonte 

de 20 anos (fase IV-B), a influência do trecho de Taguatinga Sul até Recanto das Emas, contudo a 

operação destes dois trechos não faz parte da avaliação financeira.  

2.9.6.2 Av. Hélio Prates entre a Av. Comercial e a EPCT 

O trecho da Avenida Hélio Prates localizado entre a Avenida Comercial e a EPCT não comportará 

três faixas de automóvel por sentido em paralelo ao VLT, e, apesar de não ser identificada uma 

situação crítica para o tráfego geral, recomenda-se que algumas das linhas de ônibus 

remanescentes ou recortadas sejam desviadas, reduzindo a solicitação da via.  

O recorte de linhas apresentado prevê que diversos serviços originados em Ceilândia e Taguatinga 

sigam até a estação EPCL-00. Embora atualmente essas linhas utilizem este segmento da Avenida 

Hélio Prates, trata-se de um trecho de passagem, pois os principais destinos estão localizados na 

Avenida Comercial Norte ou na própria estação EPCL-00. Parte das linhas poderá seguir pela BR-

070 ou por vias paralelas, conforme exemplificado na Figura 9. 

Figura 9: Proposta de desvio para linhas que interferem com o VLT 

 
Fonte: Elaboração própria; Google 

2.9.6.3 Integração Eixo Monumental – Via W3 

Foi observada uma demanda de 2.300 passageiros por hora se deslocando no sentido mais 

carregado entre o Eixo Monumental e a Via W3 Sul, e de 1.150 passageiros por hora, entre o Eixo 

Monumental e a Via W3 Norte. Para evitar a necessidade de transbordo nas estações EM-08 e AN-

12, sugere-se que seja estudada a criação de malha que permita a conexão desses serviços, 

utilizando, por exemplo, as vias S2 e N2. 

EPCL-00 
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2.9.6.4 Definição de serviços e otimização de frota 

A proposta de serviços seccionados de VLT das linhas Hélio Prates/Esplanada e Aeroporto/TAN tem 

como principal objetivo reduzir a frota ativa sem reduzir o nível de serviço adequado para a 

operação. Ao intervir na aquisição de novos veículos, que podem chegar a 1/5 do custo total de 

infraestrutura de um sistema de VLT32, este se torna ainda mais atrativo e melhora-se a 

remuneração do operador. A Figura 10 apresenta o crescimento da frota operacional (ou seja, 

desconsiderando frota reserva) no decorrer dos horizontes, comparando-a com a frota de 

referência correspondente ao cenário sem otimização, indicando, desta forma, a economia 

potencial na quantidade de veículos. 

Figura 10: Comparação entre frota operacional otimizada e de referência (sem otimização) 

 
Fonte: Elaboração própria 

                                                                 
32 Segundo informações relacionadas ao VLT da Baixada Santista – http://sobretrilhos.com.br/wp-

content/uploads/2018/05/n1.pdf (página 23) 
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3 Resultados 

Este capítulo consolida os resultados com base nas premissas e dados levantados e explicados 

anteriormente. Inicialmente são apresentados os cálculos detalhados referentes aos custos de 

investimento e, na sequência, os custos operacionais, para, finalmente, obter-se a demonstração 

de resultados. 

Destaca-se que os custos de investimento relacionados à infraestrutura foram levantados com o 

objetivo de fornecer insumos para a avaliação das obras sob esta ótica, entretanto, estes valores 

não foram considerados nas demonstrações financeiras apresentadas do concessionário do VLT. 

Conforme observado em todos os sistemas sob trilhos no mundo, espera-se que o governo arque 

com os investimentos para a implantação da infraestrutura e o concessionário se restrinja, 

somente, aos investimentos diretamente relacionados à operação. 

Os custos operacionais calculados para cada horizonte modelado são apresentados de forma 

detalhada no item 3.2. Com os custos operacionais, em conjunto com o CAPEX atribuído ao 

operador (que varia conforme a estrutura de pagamento avaliada) e os outros parâmetros 

financeiros, é possível calcular a remuneração da concessionária necessária para igualar a TIRm ao 

WACC, considerado como sendo a taxa mínima de atratividade do projeto. 

Foram avaliadas duas alternativas de estrutura de pagamento: 

 Alternativa 1: Concessionária arcando com 100% do custo de aquisição da frota; 

 Alternativa 2: Concessionária arcando com 50% do custo de aquisição da frota. 

Dessa forma, pode-se avaliar a variação da remuneração anual da concessionária em função da 

parcela do custo de aquisição do material rodante paga pelo governo e pelo operador. O motivo 

para essa análise é que é muito comum, em concessões metroferroviárias, que os investimentos 

relacionados ao material rodante sejam superiores à capacidade de pagamento do sistema. 

Para esses casos, por muitas vezes, o poder concedente poderia considerar uma estrutura de PPP 

onde o vencedor seria aquele que contribuísse com a maior parcela de aquisição do material 

rodante, por exemplo – como no modelo considerado na licitação da Linha 4 do Metrô de São Paulo. 

O motivo para selecionar o material rodante é que é um aporte único, no início da concessão, sendo 

possível dividi-lo entre responsabilidades do concessionário (por meio de linhas de credito) e do 

governo. 

Em paralelo, foi feito um estudo avaliando o potencial de redução do custo de operação do sistema 

de ônibus, em decorrência da implantação do VLT. Com isso, pretende-se avaliar não só o 

desempenho do VLT em relação à receita por ele captada, mas também avaliar se o sistema de 

transporte público tende a se equilibrar com a entrada do VLT, de forma a não acarretar em um 

aumento do custo global do sistema de transporte público. 

Vale ressaltar que, para o cálculo da receita tarifária do VLT, foi feito um levantamento do número 

de passageiros que se enquadra em cada patamar tarifário. A partir do número de passageiros que 

embarca ou desembarca em cada estação foi possível elaborar a matriz de viagens dos serviços do 
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VLT e, com isso, identificou-se a proporção de passageiros lindeiros no embarque e desembarque, 

a proporção de passageiros que integram em ambas movimentações e dos passageiros que 

integram em apenas em uma delas. Aplicando a estrutura tarifária detalhada no relatório RT7 aos 

resultados de demanda modelados, chegou-se a receita tarifária esperada do VLT para cada 

horizonte. 

As projeções e análises indicadas e discutidas nesse capítulo serão dispostas de forma sucinta no 

corpo do texto e estão relacionadas a apêndices que contêm dados completos para cada ano do 

período de concessão e indicador analisado, a saber: 

 Apêndice 5.7: Projeção de fluxos de receita do sistema 

 Apêndice 5.8: Projeção de custos operacionais 

 Apêndice 5.9: Projeção de EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) 

 Apêndice 5.10: Demonstração de Resultados de Exercício de Projeto 

 Apêndice 5.11: Fluxo de Caixa Livre de Projeto  

 Apêndice 5.12: Projeção do resultado financeiro global do sistema 

3.1 Projeções de fluxos de receitas do sistema 

Considera-se que a receita do sistema será composta por receitas tarifárias, não tarifárias e, caso 

estas se mostrem insuficientes para o oferecimento de remuneração dos operadores privados 

conforme equilíbrio econômico-financeiro definido contratualmente, o aporte de subsídios 

operacionais. Nos casos em que a remuneração dos operadores é inferior às receitas tarifárias e 

não tarifárias, tem-se a existência de superávit no sistema. 

Na Figura 11, encontra-se a projeção de receitas do sistema na alternativa 1 ao longo de todo o 

período de concessão, desagregada em receitas tarifárias, não tarifárias e subsídio/superávit. Nos 

gráficos e tabelas subsequentes, adotou-se uma convenção de sinal para o subsídio/superávit 

operacional tal que valores positivos indicam a existência de subsídio, enquanto valores negativos 

associam-se à existência de superávit. No caso das informações dispostas na figura que segue, 

relacionada à alternativa 1, prevê-se a necessidade de oferecimento de subsídios em quase todo o 

período de projeção, exceto durante o ano 9, no qual os valores negativos indicam a existência de 

um superávit nesse ano. 

Um dos indicadores utilizados para a caracterização da capacidade financeira do sistema é o 

percentual de subsídio/superávit operacional existente em cada ano ao longo do período de 

projeção, sendo calculado sobre o montante total de receitas do sistema em cada ano. Como pode-

se observar, a operação de VLT pautada pela alternativa 1 demanda o oferecimento de subsídios 

para cobrir a remuneração das concessionárias, sendo esse da ordem de 15% da receita total do 

sistema do ano 15 ao ano 19 e de 20% a partir do ano 20. 
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Figura 11: Projeção de fluxos de receitas do sistema – Alternativa 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por sua vez, a projeção de receitas tarifárias, não tarifárias e subsídio/superávit associados à 

alternativa 2 encontram-se indicados na Figura 12. Nota-se a existência de superávit em todos os 

anos ao longo do período de concessão (valores negativos de subsídio/superávit em termos 

absolutos e relativos, o que, como mencionado, poderá ser utilizado em benefício da sociedade de 

diferentes formas a depender de políticas públicas relacionadas ao setor de mobilidade urbana.  

A existência de superávit operacional consiste em um bom indício do potencial e viabilidade da 

alternativa 2, devendo esta ser ainda analisada de forma conjunta com o subsídio de 50% da frota 

do VLT a ser oferecido pelo poder público e a combinação dos resultados financeiros de 

implantação do sistema de VLT aos da reestruturação do sistema de ônibus.  

Por fim, a escolha da alternativa ideal para a implantação do sistema deve pautar-se não apenas no 

âmbito financeiro, mas ainda considerar aspectos estratégicos como a promoção de serviços de 

fiscalização necessários para a garantia de preservação da integridade de ativos utilizados pela 

concessionária e adquiridos pelo poder público. 
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Figura 12: Projeção de fluxos de receitas do sistema – Alternativa 2 

 

Fonte: Elaboração própria 

3.2 Custos operacionais 

O cálculo dos custos operacionais decorre, como explicitado no item 2.8, dos indicadores 

operacionais que são apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22: Indicadores operacionais para cálculo de OPEX33 

Indicador Unidade 
Pré-Fase II 

(Ano 9) 

Fase II 

(Ano 10) 

Fase III 

(Ano 13) 

Fase IV-A 

(Ano 15) 

Fase IV-B 

(Ano 20) 

Frota operacional 

(cap. 420 pass.) 
- 3 45 62 64 69 

Veículo km 

(composição individual) 
km / ano 361.000 1.199.000 3.011.000 3.322.000 3.476.000 

Veículo km 

(composição dupla) 
km / ano 0 3.241.000 3.471.000 3.471.000 3.889.000 

Receita tarifária 
R$ milhões / 

ano 
11,8  117,1 187,1  204,3 209,8  

Extensão de via km 10,5 35,7 51,3 58,3 58,3 

Fonte: Elaboração própria 

                                                                 
33 Destaca-se o fato de que houve manutenção da qui lometragem de composição dupla percorrida entre os 
anos 13 e 15 devido à manutenção da frota nesse intervalo. Além do reduzido intervalo temporal entre os 
dois horizontes de modelagem - implicando em baixa variação no crescimento vegetativo da população -, os 
resultados do modelo indicaram variação pouco expressiva da carga crítica no VLT 1 (que util iza composições 

duplas). Assim, o dimensionamento da frota para este serviço se manteve constante no período. 
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A Tabela 23 a seguir detalha os custos operacionais calculados para cada horizonte considerado, 

conforme os indicadores operacionais da Tabela 22 e a composição dos custos operacionais 

dispostos na Tabela 10. Os valores encontram-se em milhares de reais.  

Tabela 23: Custo operacional anual por horizonte (R$ mil) – Alternativas 1 e 2 

Categoria 
Pré-Fase II 

(Ano 9) 

Fase II 

(Ano 10) 

Fase III 

(Ano 13) 

Fase IV-A 

(Ano 15) 

Fase IV-B 

(Ano 20) 

Custos operacionais 16.764 86.520 115.360 120.204 128.024 

Custos com mão de 
obra operacional 

4.615 15.841 23.293 24.288 25.714 

Condutores de Trens 837 7.256 11.442 12.000 12.837 

Agentes operacionais 
de estação 

332 2.878 4.539 4.760 5.092 

Bi lheteiro 220 513 836 880 880 

Outros  cargos 3.225 5.193 6.477 6.648 6.905 

Custos com mão de 
obra de manutenção 

3.661 9.267 11.536 11.803 11.803 

Mão de obra de 
manutenção (cargos 

de gerência) 
3.260 3.260 3.260 3.260 3.260 

Mão de obra de 

manutenção (cargos 
operacionais) 

401 6.007 8.276 8.544 8.544 

Custos de serviços 
terceirizados 

4.266 6.080 7.263 7.421 7.658 

Segurança 34 298 469 492 527 

Limpeza (veículos) 202 1.754 2.765 2.900 3.102 

Limpeza (outros) 4.029 4.029 4.029 4.029 4.029 

Custo de energia 1.005 21.392 27.719 28.585 31.342 

Custo de energia 1.005 21.392 27.719 28.585 31.342 

Custos de 
manutenção 

3.218 33.941 45.548 48.106 51.506 

Material rodante 1.200 25.528 33.080 34.113 37.404 

Sis temas fixos 
(s inalização, energia e 

auxi liares) 
1.367 6.193 9.279 10.372 10.481 

Via  permanente e 

rede aérea 
651 2.219 3.190 3.621 3.621 

Custos 
administrativos 

10.870 13.465 14.703 14.877 15.214 

Mão de obra 
administrativa (cargos 

de gerência) 

6.385 6.385 6.385 6.385 6.385 

Mão de obra 

administrativa (cargos 
operacionais) 

90 781 1.232 1.292 1.382 

Custos 

administrativos 
diversos 

4.317 4.777 5.078 5.118 5.178 

Outros  custos adm. - 
Seguros e garantias 

66 1.401 1.815 1.872 2.053 

Outros  custos adm. - 
Despesas de 

mitigação ambiental 
12 121 193 210 216 

Total 27.634 99.985 130.063 135.081 143.237 

Fonte: Elaboração própria 
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A projeção dos valores para cada ano de concessão podem ser visualizados na Figura 13. 

Figura 13: Projeções de Opex ao longo do período de projeção – Alternativas 1 e 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

Grande parte dos custos operacionais associados à operação do VLT permanecem inalterados em 

função da consideração de alternativas 1 e 2, diretamente relacionadas aos subsídios oferecidos ou 

não no âmbito de aquisição da frota e dos fluxos de receita do sistema. A diferença entre os custos 

operacionais das alternativas 1 e 2, portanto, reside nas estimações de custos com seguros e 

garantias e despesas de mitigação ambiental que, conforme exposto no item 2.8, são dados em 

função da receita operacional do operador de VLT. 

Devido à reduzida escala da variação de custos entre as alternativas 1 e 2 e impossibilidade de sua 

visualização gráfica, optou-se por indicar gráficos de opex relacionados à alternativa 1 e discriminar 

os valores de cada alternativa de forma detalhada no Apêndice 5.8. 

A partir das projeções de cada tipo de custo operacional, pode-se estimar a proporção desses sobre 

a quantia total de Opex, conforme indicado na Figura 14. No ano 33, os custos de peças e 

manutenção são tidos como os mais relevantes, representando 36% dos custos operacionais, 

seguidos por mão de obra operacional (26%) e energia elétrica (22%).  

Destaca-se a maior relevância assumida por custos administrativos no ano 9 (39%) em comparação 

aos outros anos de projeção (9 a 12%), o que se deve às dimensões notavelmente reduzidas da 

operação do VLT no ano 9 e à consequente distribuição de custos fixos de forma menos 

proeminente do que em anos em que outros trechos do VLT são implementados. 
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Figura 14: Proporções de alíneas de Opex ao longo do período de projeção – Alternativas 1 e 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

Além disso, como outra ferramenta auxiliar para a caracterização dos custos operacionais, pode-se 

descontá-los a valor presente e comparar as proporções relativas entre valores presentes líquidos 

(VPL) de cada um dos tipos de custo projetados. Assim, o VPL dos custos operacionais da 

concessionária, igual a R$ 2,06 bilhões, divide-se em percentuais conforme indicado na Figura 15. 

Figura 15: Proporções entre valores presentes de tipos de custos – Alternativa 1 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.3 Investimentos 

Os investimentos necessários para a implementação do sistema dividem-se em infraestrutura e 

equipamentos e veículos utilizados na operação. A Tabela 24 a seguir detalha quantidade e custos 

referentes a cada fase de implantação do VLT, os quais considera-se para fins de avaliação da 

viabilidade do sistema como sendo responsabilidade do poder público, não sendo portanto 

adicionados às projeções de fluxo de caixa da concessionária operadora do VLT.  

Tabela 24: Quantitativos para CAPEX 

Trecho Elemento Quantitativo Unidade 
Custo 

(R$ milhões) 

Pré-fase II 
(Ano 9) 

Av. Hélio 
Prates 

Estação 15 - 7 

Via 9,99 km 643 
Túnel 0,49 km 82 

Pátio 1 - 73 

Total - - 804 

Fase II 
(Ano 10) 

EPCL, Eixo 
Monumental, 
Esplanada dos 

Ministérios 

Estação 20 - 9 

Via 20,81 km 1.338 
Ponte 2,87 km 379 

Trincheira 0,92 km 113 

Túnel 0,64 km 106 

Passarela 6 - 9 

Total - - 1.954 

Fase III 
(Ano 13) 

Via W3 

Estação 22 - 10 

Via 15,57 km 1.001 

Ponte 0,05 km 7 

Passarela 1 - 2 

Pátio 1 - 73 
Total - - 1.093 

Fase IV-A 
(Ano 15) 

Aeroporto 
Internacional 

de Brasíl ia 

Estação 3 - 1 

Via 5,86 km 377 

Túnel 0,40 km 67 

Ponte 0,69 km 91 
Passarela 0,75 34 - 1 

Total - - 537 

Total Geral 

Estação 60 - 27 

Via 52,23 km 3.359 

Ponte 3,61 km 477 
Trincheira 0,92 km 113 

Túnel 1,53 km 255 

Passarela 7,75 - 12 

Pátio 2 - 146 

Total - - 4.388 

Fonte: Elaboração própria  

                                                                 
34 Na Fase IV-A, há a inclusão de uma passarela na estação Aeroporto-01. Para esta passarela, estimou-se um 
custo equivalente a 75% do custo unitário das passarelas consideradas nas demais fases, uma vez que, de 
acordo com detalhamento do relatório RT2, ela não necessitará de estruturas de acesso pois esta rá vinculada 

em nível nas duas extremidades (com a via elevada do VLT sobre a EPGU e com passarela preexistente).  
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Além disso, os valores totais de investimentos em infraestrutura encontram-se indicados na Figura 

16, em valores anuais e acumulados para todo o período de análise.  

Figura 16: Projeções de Capex de infraestrutura por ano e acumulado – Alternativas 1 e 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por sua vez, os investimentos associados à aquisição de material rodante, os quais são considerados 

como sendo 100% e 50% pagos pela concessionária do VLT nas alternativas 1 e 2, respectivamente, 

encontram-se resumidos na Tabela 25 em valores totais por ano de operação. 

Tabela 25: Resumo de  investimentos em frota – Alternativas 1 e 2 

Ano de 
operação 

Ano de 
compra 

Número de veículos 
(420 passageiros) – com 

frota reserva de 5% 

Número de veículos 
adquiridos (total) 

CAPEX – Alt 1 

(R$ milhões) 

CAPEX – Alt 2 

(R$ milhões) 

9 8 4 4 53 27 

10 9 48 44 584 292 

13 12 66 18 239 119 

15 14 68 2 27 13 

20 19 73 5 66 33 

Fonte: Elaboração própria 

Na Figura 17, tem-se a projeção de capex de frota em valores anuais e acumulados em relação à 

alternativa 1. A partir do ano 20, atinge-se um valor total acumulado de R$ 969 milhões. 
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Figura 17: Projeções de Capex de frota por ano e acumulado – Alternativa 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por sua vez, apresenta-se na Figura 18 as projeções para a alternativa 2, associadas a um valor de 

capex de frota acumulado total de R$ 484 milhões. 

Figura 18: Projeções de Capex de frota por ano e acumulado – Alternativa 2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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3.4 Demonstração do resultado do exercício e fluxo de caixa de projeto 

Na Tabela 26 e Tabela 27, encontram-se indicadas a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

e o Fluxo de Caixa de Projeto da Alternativa 1, em que a concessionária é responsável por 100% de 

investimentos em frota total do sistema. Destaca-se que para fins de avaliação da viabilidade 

econômico-financeira do sistema, a DRE, assim como o fluxo de caixa de projeto, foi elaborada de 

forma desalavancada, não existindo, portanto, a necessidade de consideração de aportes 

financeiros de capital de terceiros, amortização do principal de dívidas ou pagamento de juros. 

Desse modo, ambos visam a avaliação da sustentabilidade financeira do projeto, a confirmação de 

sua viabilidade e a estimação de suas potencialidades sem a restrição de análise à necessidade de 

alavancagem da estrutura de capital da concessionária e tomada de empréstimos para 

financiamento do projeto. 
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Tabela 26: Resumo de Demonstração do resultado do exercício –  Alternativa 1 (R$ mil) 

 9 10 13 15 20 25 30 33 

Receita líquida 8.453 179.845 233.042 240.324 263.504 263.504 263.504 263.504 

Custos e despesas operacionais 27.653 100.382 130.578 135.612 143.819 143.819 143.819 143.819 

EBITDA -19.200 79.463 102.464 104.711 119.684 119.684 119.684 119.684 

Depreciação e amortização 10.616 127.392 175.164 53.080 13.270 - - - 

EBIT -29.816 -47.929 -72.700 51.631 106.414 119.684 119.684 119.684 

Receita não tarifária 354 3.512 5.613 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 

Lucro antes de impostos (EBT) -29.462 -44.417 -67.086 57.760 112.707 125.977 125.977 125.977 

Impostos diretos (IR + CSLL) - - - - 38.320 42.832 42.832 85.125 

Lucro líquido -29.462 -44.417 -67.086 57.760 74.387 83.145 83.145 40.852 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 27: Resumo de Fluxo de caixa do projeto – Alternativa 1 (R$ mil) 

 9 10 13 15 20 25 30 33 

EBIT -29.816 -47.929 -72.700 51.631 106.414 119.684 119.684 119.684 

Receita não tarifária 354 3.512 5.613 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 

Lucros antes de impostos (EBT) -29.462 -44.417 -67.086 57.760 112.707 125.977 125.977 125.977 

Impostos diretos (IR + CSLL) - - - 13.745 26.822 42.182 42.830 85.123 

Resultado operacional líquido -29.462 -44.417 -67.086 44.015 85.885 83.795 83.147 40.854 

Depreciação e amortização 10.616 127.392 175.164 53.080 13.270 - - - 

Fluxo de caixa operacional (FCO) -18.846 82.975 108.078 97.095 99.155 83.795 83.147 40.854 

CAPEX (veículos) 583.880 - - - - - - - 

CAPEX (tecnologia) 23.725 - - - - - - - 

Revenda de veículos - - - - - - - 124.392 

Investimentos em capital de giro líquido -2.018 -1.147 -890 -177 -452 -371 - -3.476 

Fluxo de caixa livre de projeto -624.433 84.121 108.968 97.272 99.606 84.166 83.147 168.722 

Fonte: Elaboração própria  
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Na Figura 19, tem-se a representação do fluxo de caixa livre de projeto projetado – em valores anuais e acumulados - para a Alternativa 1. Como pode-se 

observar, o projeto atinge o payback no ano 20. No período delimitado entre os anos 8 e 20, a concessionária terá que realizar aportes financeiros - associados 

à compra de veículos – com um valor de fluxo de caixa livre de projeto acumulado máximo de R$ 678 milhões no ano 9. 

Figura 19: Fluxo de caixa livre de projeto do operador por ano e acumulado – Alternativa 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 28 e Tabela 29, por sua vez, encontram-se a DRE de projeto (desalavancada) e fluxo de caixa de projeto da Alternativa 2, em que a concessionária 

é responsável pelo investimento de apenas 50% do valor total de aquisição da frota.  
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Tabela 28: Resumo de Demonstração do resultado do exercício – Alternativa 2 (R$ mil) 

 9 10 13 15 20 25 30 33 

Receita líquida 6.585 140.102 181.543 187.216 205.273 205.273 205.273 205.273 

Custos e despesas operacionais 27.634 99.985 130.063 135.081 143.237 143.237 143.237 143.237 

EBITDA -21.049 40.117 51.480 52.135 62.036 62.036 62.036 62.036 

Depreciação e amortização 5.308 63.696 87.582 26.540 6.635 - - - 

EBIT -26.357 -23.579 -36.102 25.595 55.401 62.036 62.036 62.036 

Receita não tarifária 354 3.512 5.613 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 

Lucro antes de impostos (EBT) -26.003 -20.067 -30.488 31.723 61.694 68.329 68.329 68.329 

Impostos diretos (IR + CSLL) - - - - 20.976 23.232 23.232 44.378 

Lucro líquido -26.003 -20.067 -30.488 31.723 40.718 45.097 45.097 23.950 

Fonte: Elaboração própria 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     62    

Tabela 29: Resumo de Fluxo de caixa do projeto – Alternativa 2 (R$ mil) 

 9 10 13 15 20 25 30 33 

EBIT -26.357 -23.579 -36.102 25.595 55.401 62.036 62.036 62.036 

Receita não tarifária 354 3.512 5.613 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 

Lucros antes de impostos (EBT) -26.003 -20.067 -30.488 31.723 61.694 68.329 68.329 68.329 

Impostos diretos (IR + CSLL) - - - 7.548 14.681 23.230 23.230 44.376 

Resultado operacional líquido -26.003 -20.067 -30.488 24.175 47.013 45.099 45.099 23.952 

Depreciação e amortização 5.308 63.696 87.582 26.540 6.635 - - - 

Fluxo de caixa operacional (FCO) -20.695 43.629 57.094 50.715 53.648 45.099 45.099 23.952 

CAPEX (veículos) 291.940 - - - - - - - 

CAPEX (tecnologia) 23.725 - - - - - - - 

Revenda de veículos - - - - - - - 62.196 

Investimentos em capital de giro líquido -2.053 -1.842 -1.106 -207 -307 -185 - -1.738 

Fluxo de caixa livre de projeto -334.308 45.471 58.200 50.922 53.955 45.285 45.099 87.886 

Fonte: Elaboração própria 

Na Figura 20, tem-se o fluxo de caixa livre de projeto associado à alternativa 2 em valores anuais e acumulados. O payback é atingido no ano 20, de modo 

similar à alternativa 1, mas com o nível de máxima necessidade de aporte de recursos da ordem de aproximadamente R$ 361 milhões. 
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Figura 20: Fluxo de caixa livre de projeto em valores anuais e acumulados – Alternativa 2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 30 a seguir resume a margem EBITDA no ano 20 e a tarifa técnica do operador, cuja 

modulação foi considerada por veículo quilômetro percorrido, para as alternativas 1 e 2,  bem como 

a remuneração média por usuário no ano 20. 

Tabela 30: Tarifas técnicas e indicadores financeiros 

Alternativa Descrição 
Margem 
EBITDA 
(ano 20) 

Tarifa técnica 
(R$/veículo km)  

Remuneração 
média por 

usuário (ano 20) 

1 
Concessionária arca com 100% 

do custo de aquisição da frota 
45% 23,41 3,20 

2 
Concessionária arca com 50% 

do custo de aquisição da frota 
30% 18,29 2,50 

Fonte: Elaboração própria 

Considera-se que os valores supracitados de tarifa técnica referente às alternativas 1 e 2 

permanecerão os mesmos ao longo de todo o período de concessão, sendo que futuras alterações 

do plano operacional e da oferta do sistema em quilometragem total percorrida implicarão em 

aumento da remuneração total do operador através da multiplicação do valor da tarifa técnica e 

futuras quantidades de quilometragem percorrida. 

Os valores encontrados de tarifa técnica são os necessários para a promoção do equilíbrio 

econômico-financeiro da relação contratual entre poder público e concessionária, de modo que a 

TIR da concessionária seja igual ao custo médio ponderado de capital – o WACC – estimado para o 

setor. No contexto da segurança jurídica atrelada aos regimes de concessões e de modo a promover 

a preservação do equilíbrio econômico-financeiro, a tarifa técnica passará por mudanças apenas no 

âmbito dos processos de reajuste e revisão tarifárias, seja para compensar efeitos inflacionários 

sobre a performance financeira do operador ou para neutralizar fenômenos que possam acometer 

o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

3.5 Avaliação do sistema de ônibus 

Para complementar a análise realizada para o VLT, foi feito um estudo avaliando a potencial 

redução do custo de remuneração do sistema de ônibus, comparando-o ao custo de remuneração 

do VLT. O objetivo aqui é verificar se será possível reequilibrar as concessões vigentes de ônibus, 

sem que haja um aumento no custo total do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal.  

A introdução do VLT altera a divisão modal vigente, abrindo a possibilidade de uma série de ações 

que equilibrem a operação de todo o transporte público regional. A dinâmica do sistema de ônibus 

municipal é especialmente afetada, pois este modo será um importante alimentador dos sistemas 

sobre trilhos propostos (VLT/metrô). 

Portanto, para o equilíbrio operacional e financeiro, é necessário realizar a racionalização dos 

longos itinerários das linhas de ônibus, com extrema atenção aos eixos concorrentes do VLT. Isso 

permite uma redução considerável na frota necessária para plena operação do sistema de ônibus, 
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e consequentemente, de outros indicadores, como quilometragem anual, partidas totais, equipe 

administrativa, etc. 

No Relatório RT7, foram discutidos dois cenários distintos referentes ao estudo do VLT:  

 O Cenário 1 se refere ao prognóstico da mobilidade no Distrito Federal, sendo um resultado 

da rede de calibração com inclusão de obras rodoviárias e corredores de transporte já 

previstos para o DF, sem o VLT; e 

 O Cenário 2 se refere à avaliação da infraestrutura proposta, considerando a expansão do 

metrô e a implantação do VLT proposto no produto RT2 – Avaliação dos Estudos Existentes, 

Caracterização da AID e Lançamento dos Traçados. Sua construção exigiu uma análise 

exploratória prévia de algumas alternativas de implantação da infraestrutura, para avaliar 

o melhor desenho e diretrizes na configuração de oferta deste sistema sobre trilhos. 

Cada cenário afeta a operação do sistema de ônibus de forma distinta, onde o primeiro supõe a 

manutenção das condições atuais de operação nos 20 anos de estudos, e o segundo cenário 

permite uma otimização do sistema, em sinergia ao VLT implementado, permitindo a redução de 

frota ativa que é consequente da queda da demanda (efeito migratório) e racionalização nos 

trechos de possível competição com o VLT. A Figura 21 apresenta a redução da frota e da 

quilometragem total anual do sistema de ônibus, comparando-se os dois cenários inicialmente 

discutidos no relatório RT7. 

Figura 21: Frota e quilometragem anual do sistema de ônibus nos horizontes do estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 

A abrupta queda de quilometragem do Cenário 2 no ano 13 é consequência da proposta de 
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1 são resultantes da implantação dos BRTs Oeste (Estrada Parque Taguatinga – EPTG), Sudoeste 

(Estrada Parque Núcleo Bandeirante – EPNB) e Norte (BR-020). 

3.5.1 Custo operacional do sistema de ônibus 

Para a estimação dos impactos da reestruturação dos serviços de ônibus sobre o resultado 

financeiro global do sistema, faz-se necessária a consideração dos padrões atualmente existentes 

no sistema quanto ao custo do transporte para a sociedade. Tendo em vista os valores médios de 

janeiro a agosto de 2019 dos operadores das cinco bacias do Distrito Federal, os quais encontram-

se indicados na Tabela 31, considera-se o valor de R$ 6,32 por quilômetro. 

Tabela 31: Custo médio por quilômetro do sistema de ônibus do Distrito Federal 

Bacia Operador km percorrida 
IPK 

(pax/km) 

Tarifa 
Técnica 

(R$/pax) 

Custo/km 
(R$/km) 

(Pass. x Tarifa Técnica) 
Valor Técnico (R$) 

1 PIRACICABANA 28.399.612 1,50596 4,198 6,32 179.560.072,29 

2 PIONEIRA 35.495.418 1,45034 3,881 5,63 199.816.210,87 

3 URBI 27.977.148 1,41120 4,827 6,81 190.592.925,52 

4 MARECHAL 21.954.410 1,31721 4,821 6,35 139.419.197,30 

5 SÃO JOSÉ 28.162.932 1,36732 4,894 6,69 188.438.144,40 

Total 141.989.521 1,41670 4,463 6,32 897.826.550,38 

Fonte: DFTrans via Metrô-DF 

Aliado ao valor supracitado, prossegue-se com um levantamento de referências acerca do custo 

por quilômetro percorrido em outros sistemas de transporte público coletivo proeminentes no 

contexto nacional. Para isso, foram analisados os dados da SPTrans35 (São Paulo) e URBS 

(Curitiba)36. 

A URBS – empresa de economia mista que administra o transporte público em Curitiba, utiliza a 

metodologia GEIPOT no cálculo de tarifa técnica e pode ser tomada como exemplo de transparência 

e gestão de transportes. A Tabela 32 consolida os indicadores de operação de Curitiba. 

Tabela 32: Indicadores de operação de Curitiba/PR 

Indicador Valor Unidade 

IPK 1,8621 Passageiros/km (média mês) 

Tarifa técnica 5,2151 R$/Passageiro 

Custo/km 9,7112 R$/km 

Fonte: Elaboração própria; URBS (http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/tarifas -custos) 

A Figura 22 apresenta a composição deste custo por quilometro rodado, extraída do informe da 

planilha tarifária de julho/19 do site da URBS. 

                                                                 
35https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/estudo_planilha_tarifa_2019_co
m_detalhamento_1546524534.xlsx 
36 http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/tarifas -custos 
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Figura 22: Composição do custo/km em Curitiba/PR 

 

Fonte: URBS (http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/tarifas -custos) 

A SPTrans, órgão de transportes do município de São Paulo, apresenta, em seu relatório técnico 

financeiro, dados de quilometragem mensal média do sistema de ônibus para o ano de 2018, assim 

como o custo operacional para o mesmo período. A partir destas informações, é possível estimar o 

custo por quilômetro para operação do sistema. A Tabela 33 apresenta esses indicadores. 

Tabela 33: Indicadores de operação do sistema municipal de ônibus de São Paulo/SP 

Indicador Valor Unidade Referência 

Quilometragem mensal 81.596.007 km/mês Dez/18 

Custo operacional 744.020.009 R$/mês Dez/18 

Custo/km estimado 9,12 R$/km Dez/18 

Fonte: Elaboração própria; SPTrans  

As características que regem os custos de operação em ambas as cidades divergem em certos 

aspectos. Curitiba tem uma operação enxuta, onde ganha-se escala a partir da alta capacidade dos 

corredores e ônibus articulados circulando por eixos otimizados para o transporte público. Em São 

Paulo, a enorme demanda exige uma operação mais pulverizada e dispersa, se apoiando no sistema 

de trilhos e complementando as lacunas de oferta de trem/metrô com corredores estratégicos. Já 

em Brasília, a quantidade de linhas, e a extensão das mesmas, são reflexos da morfologia da rede 

viária, com características similares a uma rede rodoviária regional. 

A partir da comparação do valor de custo por quilômetro reportado pelos operadores do Distrito 

Federal às referências obtidas para São Paulo e Curitiba, nota-se que o primeiro se encontra em um 
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patamar inferior aos dois últimos, o que pode indicar a existência de dinâmicas distintas associadas 

à estrutura operacional e composição de custos nesses sistemas. 

Assim, mesmo com a diferença entre os valores coletados, opta-se pela utilização do valor 

correspondente ao Distrito Federal devido ao seu maior alinhamento com os padrões de custo por 

quilômetro do sistema de ônibus ao longo de todo o horizonte de projeção.  

3.5.2 Avaliação do resultado financeiro global do sistema 

Através (i) da redução de quilometragem percorrida associada ao Cenário 2 de reestruturação dos 

serviços de ônibus vis-à-vis o Cenário 1 e (ii) do custo médio de R$ 6,32 por quilômetro considerado 

para o sistema, pode-se projetar a economia obtida ao longo de todo o período de análise, 

conforme indicado na Figura 23. 

Figura 23: Estimação de redução de custos totais do sistema de ônibus 

 
Fonte: Elaboração própria 

Uma vez estimada a economia obtida no sistema de ônibus, prossegue-se para a combinação deste 

efeito e o de acréscimo de custos de transporte associado à implantação do VLT e à remuneração 

da concessionária que opera o sistema, calculada para as alternativas 1 e 2. Na Tabela 34, indica-se 

o resultado financeiro global do sistema considerando a alternativa 1. 

Tabela 34: Resultado financeiro global associado à implantação do VLT – Alternativa 1 

Horizonte 
(Ano) 

Custo anual do sistema 
de ônibus (R$ mil) 

Resultado financeiro da 
reestruturação do sistema 

de ônibus (R$ mil) 

Remuneração do 
operador de VLT 

(R$ mil) 

Resultado 
financeiro 

global (R$ mil) Cenário 1 Cenário 2 

Base 1.476.510 1.476.510 0 0 0 

5 1.604.141 1.597.974 6.167 0 6.167 

9 1.708.763 1.691.087 17.676 8.455 9.221 

10 1.727.731 1.682.072 45.660 179.891 -134.231 

13 1.802.809 1.690.689 112.120 233.102 -120.982 

15 1.825.121 1.609.747 215.373 240.386 -25.012 

20 1.901.193 1.656.349 244.844 263.572 -18.728 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir da análise dos resultados indicados na Figura 2437, nota-se a existência de resultado 

financeiro global negativo nos primeiros anos de operação do sistema de VLT, sendo a remuneração 

paga à concessionária superior em módulo à economia associada ao sistema de ônibus. Tal 

configuração, no entanto, muda a partir do ano 15, dado que o sistema de ônibus atinge maior nível 

de eficiência e a redução de custos proporcionada pela reestruturação do sistema amplia-se de 

forma proeminente. 

Como resultado, o sistema assume uma posição de resultado financeiro global próxima da 

neutralidade, passando de -R$ 135 milhões no ano 10 a apenas -R$ 21 milhões a partir do ano 20. 

Considera-se que o resultado ligeiramente negativo apresentado pelo sistema possui menores 

dimensões do que a incerteza envolvida no modelo e que, sendo assim, o sistema de transporte 

público passa por necessidade de aporte de recursos públicos no curto prazo, mas atinge o 

equilíbrio e a sustentabilidade no médio e longo prazos. 

Figura 24: Resultado financeiro global decorrente da implantação do projeto – Alternativa 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

Por sua vez, o resultado financeiro global associado à implantação do sistema de VLT nas condições 

da alternativa 2, com o subsídio de 50% da frota de VLT, encontra-se indicado na Tabela 35 e na 

Figura 25. 

                                                                 
37 Nos gráficos de resultado financeiro global das alternativas 1 e 2, optou-se por considerar todos os impactos 
favoráveis à geração de resultados excedentes com sinal positivo e impactos associados à necessidade de 

recursos com sinal negativo. 
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Tabela 35: Resultado financeiro global associado à implantação do VLT – Alternativa 2 

Horizonte 
(Ano) 

Resultado financeiro 
da reestruturação 

do sistema de 
ônibus (R$ mil) 

Remuneração 
do operador de 

VLT (R$ mil) 

Superávit 
operacional 

do VLT (R$ 
mil) 

Subsídio da 
frota (R$ 

mil) 

Resultado 
financeiro 

global (R$ mil) 

Base 0 0 0 0 0 

5 6.167 0 0 0 0 

9 17.676 6.585 5.216 -291.940 -275.751 

10 45.660 140.103 -23.029 0 -118.642 

13 112.120 181.544 5.569 0 -65.726 

15 215.373 187.217 17.067 0 43.181 

20 244.844 205.275 4.486 0 41.958 

Fonte: Elaboração própria 

Embora apresente valores de resultado financeiro global negativos nos primeiros anos de operação 

– devido a investimentos relevantes em frota – o resultado financeiro global associado à 

implantação do sistema de VLT assume patamar positivo a partir do ano 15, com valores iguais a 

R$ 43 milhões nos anos 15 a 18 e R$ 42 milhões a partir do ano 20. 

Figura 25: Resultado financeiro global decorrente da implantação do projeto – Alternativa 2 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4 Conclusão 

Em concessões da natureza da proposta para o VLT de Brasília, onde se concede a operação de um 

sistema de transporte cuja infraestrutura (via, pátio, prédios, entre outros) é financiada pelo poder 

público, é preferível que o operador seja responsável pela aquisi ção da frota. Essa concepção 

transfere maior responsabilidade ao operador em relação à frota e sua manutenção. Dessa forma, 

os resultados do modelo financeiro indicam a possibilidade da adoção da Alternativa 1 (operador 

arca com 100% da frota). 

De qualquer forma, caso o poder público opte por adotar outro formato, como o apresentado na 

Alternativa 2 (operador arca com 50% da frota), esta alternativa permitiria uma remuneração 

menor ao operador, proporcionando superávit operacional considerando a arrecadação tarifária 

modelada e dando maior margem de negociação para o poder público. Por outro lado, há o risco 

de uma má qualidade de manutenção deteriorar um bem público, o que deve ser mitigado com 

uma boa gestão e supervisão da operação. 

Observa-se que para manter a TIRm igual ao WACC na Alternativa 1, faz-se necessário o 

oferecimento de um fluxo de remuneração cujo valor presente é 28% maior do que o da Alternativa 

2, o que se deve ao maior investimento de material rodante – 100% de aquisição da frota. 

Consequentemente, isso resulta em uma margem EBITDA maior na Alternativa 1, uma vez que, 

para a obtenção de condições de rentabilidade compatíveis com o mercado,  a geração de caixa 

operacional da concessão deve pagar por um fluxo de investimentos superior.  

Em relação à redução dos custos operacionais do sistema de ônibus, o resultado é encorajador para 

a implantação de um sistema de trilhos, pois o custo operacional do VLT é notavelmente inferior, 

ainda que pese o grande investimento de infraestrutura para sua implantação. 

A partir da análise da combinação dos efeitos associados à reestruturação dos serviços de ônibus e 

implantação do sistema de VLT, é possível afirmar, para as duas alternativas de aquisição de frota, 

que, tendo em vista a busca por maior eficiência na rede de transporte público coletivo, (i) a 

implantação do VLT é financeiramente viável e requer baixo nível de subsídios (operacionais na 

alternativa 1 e relacionados à aquisição da frota na alternativa 2) e que (ii) o resultado global da 

operação do sistema também é atrativo, principalmente no caso da alternativa 2 e no médio / longo 

prazo. 

Tendo em vista que o subsídio operacional pode ser mais complexo, uma vez que perdura por 

diferentes gestões, escolhemos a Alternativa 2 como a opção mais cabível.  As rubricas e indicadores 

de desempenho financeiro desta alternativa são sumarizados na Tabela 36 a seguir. 
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Tabela 36: Rubricas da Alternativa 2 a valor presente 

Alínea Valor Unidade 

Investimentos da concessionária em frota 421 R$ milhões 

Subsídio de investimentos em frota 399 R$ milhões 

OPEX 1.159 R$ milhões 

Receitas do sistema 1.651 R$ milhões 

Subsídio à operação 
16% da receita do sistema nos anos 10 a 12, superávit 

nos demais anos 

Superávit do sistema 11 R$ milhões 

Primeiro ano superavitário 10 (fase II)  

Tarifa técnica 18,29 R$ por veículo km 

OPEX no ano 25 143 R$ milhões (em valores do ano 25) 

Fonte: Elaboração própria 
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5 Apêndices 

5.1 Custos unitários com mão de obra 

Para o cálculo dos custos relacionados à mão de obra, foi utilizada como base inicial uma pesquisa 

de mercado em sites especializados focada no levantamento de salários dos funcionários do VLT 

Carioca. Por se tratar de um dos únicos sistemas de VLT atualmente em operação no país, 

considera-se que este consiste em uma referência sólida para a obtenção de salários.  

Contudo, uma vez que a quantidade de cargos diferentes considerados no dimensionamento de 

quadro de funcionários do presente estudo é consideravelmente mais ampla do que a quantidade 

de salários coletados, também foram utilizadas, como fonte auxiliar, as informações de salários 

existentes no estudo do VLT de Cuiabá. 

Nesse processo, dois dos cargos dotados de informações para o VLT Carioca foram utilizados como 

referenciais – condutores para cargos operacionais e assistente administrativo para cargos 

gerenciais – e, a partir das proporções entre salários do VLT Cuiabá para um dado cargo e um dos 

cargos referenciais, foi possível considerar a relação entre salários de diferentes cargos do VLT de 

Cuiabá para a extrapolação e estimação de salários equivalentes do sistema do VLT Carioca para 

todos os cargos necessários. 

Afim de se obter o custo total por funcionário em cada cargo, são acrescentados aos salários brutos 

obtidos os valores de benefícios e encargos, calculados conforme metodologia que se segue.  

5.1.1 Benefícios 

Para o cálculo de benefícios, foram contemplados: seguro saúde, seguro de vida, vale refeição e 

vale transporte. 

Os valores de seguro saúde, seguro de vida e vale refeição foram obtidos seguindo critérios relativos 

à idade e à renda, considerando uma correlação positiva entre estes dois fatores, isto é, um cargo 

de remuneração mais baixa teria idade média inferior a um cargo de remuneração mais alta. Dessa 

maneira, foram estabelecidos três patamares, cujos benefícios são indicados na Tabela 37. 

Tabela 37: Benefícios por patamar 

Patamar Renda Idade média Seguro Saúde Seguro de Vida Vale Refeição 

1 > R$ 15.000,00 54 anos 
Diamante Mais R2 Q 

R$ 3.183,27 
R$ 96,41 R$ 1.127,97 

2 
Entre R$ 5.000,00 

e 15.000,00 
43 anos 

Prata Mais Q 

R$ 697,34 
R$ 54,37 R$ 779,94 

3 < R$ 5.000,00 33 anos 
Cristal E 

R$ 382,18 
R$ 31,33 R$ 689,01 

Fonte: Elaboração própria 
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Foram utilizados os seguintes parâmetros para a obtenção dos valores da Tabela 37: 

 Planos de saúde da Porto Seguro como referência de custo/qualidade para os patamares;  

 Cotação de seguro de vida da YouSe (Caixa Seguradora) com as respectivas idades para 

funcionários-tipo (homens, casados, com filhos e motoristas de trem metroviário), onde a 

apólice é de R$ 50.000,00, R$ 125.000,00 e R$ 200.000,00, para os patamares 3, 2 e 1, 

respectivamente. 

 Pesquisas da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios aos Trabalhadores no 

Distrito Federal para os valores de vale refeição dos três patamares, sendo consideradas 

refeições comerciais, preço médio de refeição e refeições executivas, para os patamares 3, 

2 e 1, respectivamente. 

O valor de vale transporte foi considerado segundo a média de gastos com transporte por utilizador 

no DF. Tal valor segue a média de valores ponderada pelas porcentagens de utilizadores de cada 

modalidade constante em pesquisa do governo38, chegando a um benefício médio diário de R$ 7,78, 

totalizando R$ 163,58 por mês por funcionário. 

5.1.2 Encargos 

Os encargos foram determinados conforme as leis vigentes, com seu cálculo realizado por meio da 

aplicação de porcentagens sobre os salários das funções antes da soma de benefícios e outras 

adições. O cálculo dos encargos é resumido na Tabela 38. 

Tabela 38: Cálculo de encargos 

Grupo Taxa Memória de cálculo Fundamento 

A.01 INSS 20,0% - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91 

A.02 FGTS 8,0% - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF 

A.03 SESI/SESC 1,5% - Art. 3º, Lei n.º 8.036/90 

A.04 SENAI/SENAC 1,0% - Decreto n.º 2.318/86 

A.05 INCRA 0,2% - Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70 

A.06 SEBRAE 0,6% - Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90 

A.07 Salário 
Educação 

2,5% - Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82 

A.08 Riscos 
Ambientais do 

Trabalho – RAT x FAP 
6,0% 

3,0% (RAT) x 2,0 (FAP) 

= 6,0% 

Decreto nº3.048, onde encontra-se um 
RAT de 3%, tendo em vista o CNAE 

associado à operação do sistema de VLT 

O FAP foi considerado como 2,0, maior 
valor possível no intervalo de 0,5 a 2,0 do 

indicador - visando a adoção de postura 
conservadora para fins de avaliação da 

viabilidade do projeto 

TOTAL 39,8% - - 

Fonte: Portal TCU 

                                                                 
38 http://www.brasil ia.df.gov.br/reajuste-do-transporte-publico-entenda-cada-tarifa/ 
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5.1.3 Custos 

Com base nos aspectos acima descritos, a seguir são apresentadas as composições dos custos de 

mão de obra relativos a cada função considerada na proposta do sistema de VLT para o Distrito 

Federal: 

 Tabela 39: mão de obra de operação 

 Tabela 40: mão de obra de manutenção 

 Tabela 41: mão de obra administrativa 
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Tabela 39: Composição dos custos por função – Mão de obra de operação (valores em R$ / mês / funcionário) 

Grupo Função Salário bruto Vale refeição 
Vale 

transporte 
Seguro de vida Seguro saúde 

Impostos e 
contribuições 

13º salário e 
férias 

Custo total 

Operacionais Condutor 3.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.547,78 388,89 6.702,57 

Operacionais Agente operacional 1.000,00 689,01 163,38 31,33 382,18 398,00 111,11 2.775,01 

Operacionais Bi lheteiro 2.400,00 689,01 163,38 31,33 382,18 955,20 266,67 4.887,77 

Operacionais Técnico sênior 7.200,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.865,60 800,00 12.560,63 

Operacionais Técnico pleno 2.800,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.114,40 311,11 5.491,41 

Operacionais Supervisor de tração 6.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.706,40 755,56 11.956,99 

Operacionais Supervisor de CCO 6.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.706,40 755,56 11.956,99 

Operacionais Controlador de CCO 3.100,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.233,80 344,44 5.944,14 

Operacionais Supervisor de linha 6.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.706,40 755,56 11.956,99 

Gerenciais Diretor 14.700,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.850,60 1.633,33 23.878,96 

Gerenciais Secretária 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Gerente * 15.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.970,00 1.666,67 24.331,70 

Gerenciais Engenheiro sênior * 11.250,00 779,94 163,38 54,37 697,34 4.477,50 1.250,00 18.672,53 

Gerenciais Engenheiro pleno * 9.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.582,00 1.000,00 15.277,03 

Gerenciais Supervisor de controle de tráfego 8.600,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.422,80 955,56 14.673,39 

Gerenciais Supervisor de estação 6.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.706,40 755,56 11.956,99 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 40: Composição dos custos por função – Mão de obra de manutenção (valores em R$ / mês / funcionário) 

Grupo Função Salário bruto Vale refeição 
Vale 

transporte 
Seguro de vida Seguro saúde 

Impostos e 
contribuições 

13º salário e 
férias 

Custo total 

Operacionais Técnico sênior 7.200,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.865,60 800,00 12.560,63 

Operacionais Técnico pleno 2.800,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.114,40 311,11 5.491,41 

Operacionais Supervisor de manutenção 6.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.706,40 755,56 11.956,99 

Operacionais Oficial 3.000,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.194,00 333,33 5.793,23 

Gerenciais Diretor 14.700,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.850,60 1.633,33 23.878,96 

Gerenciais Secretária 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Gerente * 15.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.970,00 1.666,67 24.331,70 

Gerenciais Engenheiro sênior * 11.250,00 779,94 163,38 54,37 697,34 4.477,50 1.250,00 18.672,53 

Gerenciais Engenheiro pleno * 9.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.582,00 1.000,00 15.277,03 

Gerenciais Técnico sênior 9.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.582,00 1.000,00 15.277,03 

Gerenciais Técnico pleno 3.600,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.432,80 400,00 6.698,70 

Gerenciais Anal ista de sistemas 4.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.950,20 544,44 8.660,54 

Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 41: Composição dos custos por função – Mão de obra de administrativa (valores em R$ / mês / funcionário) 

Grupo Função Salário bruto Vale refeição 
Vale 

transporte 
Seguro de vida Seguro saúde 

Impostos e 
contribuições 

13º salário e 
férias 

Custo total 

Operacionais Anal ista de pessoal 4.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.950,20 544,44 8.660,54 

Operacionais Ass istente administrativo 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Operacionais Enfermeiro 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Operacionais Almoxarife 2.000,00 689,01 163,38 31,33 382,18 796,00 222,22 4.284,12 

Operacionais Profissional de l impeza 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Operacionais Segurança 2.800,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.114,40 311,11 5.491,41 

Gerenciais Pres idente 44.300,00 1127,91 163,38 96,41 3183,27 17631,40 4.922,22 71.424,59 

Gerenciais Secretária 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Motoris ta 3.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.393,00 388,89 6.547,79 

Gerenciais Diretor 14.700,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.850,60 1.633,33 23.878,96 

Gerenciais Gerente * 15.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 5.970,00 1.666,67 24.331,70 

Gerenciais Engenheiro sênior * 11.250,00 779,94 163,38 54,37 697,34 4.477,50 1.250,00 18.672,53 

Gerenciais Engenheiro pleno * 9.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.582,00 1.000,00 15.277,03 

Gerenciais Anal ista de qualidade 4.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.950,20 544,44 8.660,54 

Gerenciais Advogado sênior 11.100,00 779,94 163,38 54,37 697,34 4.417,80 1.233,33 18.446,16 

Gerenciais Advogado trainee 3.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.552,20 433,33 7.151,43 

Gerenciais Ass istente de comunicação 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Anal ista financeiro 8.000,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.184,00 888,89 13.767,92 

Gerenciais Anal ista contábil 4.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.950,20 544,44 8.660,54 

Gerenciais Anal ista de sistemas 4.900,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.950,20 544,44 8.660,54 

Gerenciais Tesoureiro 4.100,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.631,80 455,56 7.453,26 

Gerenciais Ass istente administrativo 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Engenheiro de segurança 7.700,00 779,94 163,38 54,37 697,34 3.064,60 855,56 13.315,19 

Gerenciais Médico do trabalho 5.900,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.348,20 655,56 10.598,79 
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Grupo Função Salário bruto Vale refeição 
Vale 

transporte 
Seguro de vida Seguro saúde 

Impostos e 
contribuições 

13º salário e 
férias 

Custo total 

Gerenciais Ass istente social 5.800,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.308,40 644,44 10.447,87 

Gerenciais Coordenador 4.000,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.592,00 444,44 7.302,34 

Gerenciais Técnico de segurança 3.000,00 689,01 163,38 31,33 382,18 1.194,00 333,33 5.793,23 

Gerenciais Chefe de a lmoxarifado 6.200,00 779,94 163,38 54,37 697,34 2.467,60 688,89 11.051,52 

Gerenciais Arquivista 2.500,00 689,01 163,38 31,33 382,18 995,00 277,78 5.038,68 

Gerenciais Copeiro 2.400,00 689,01 163,38 31,33 382,18 955,20 266,67 4.887,77 

Fonte: Elaboração própria 

* Funções cujos valores de mercado foram levantados com base em relatórios da consultoria de recrutamento Robert Half (diferentemente das demais, para 

as quais seguiram-se os critérios apresentados anteriormente neste apêndice). 
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5.2 Quantidade de condutores de VLT e agentes operacionais por composição 

Conforme abordado no item 2.8.1.1, o número de condutores foi dimensionado levando em conta 

a jornada de trabalho, o porte da operação e a necessidade de funcionários em dias úteis, sábados 

e domingos, considerando a necessidade de um adicional para cobrir folgas e férias. O cálculo do 

número de condutores por composição veicular, também chamado de fator de utilização, segue o 

raciocínio apresentado na Tabela 42. 

Tabela 42: Cálculo do fator de utilização de condutores e agentes operacionais 

Descrição Cálculo Valor Unidade 

A Duração Equivalente da Operação - Dia Útil - 14,00 horas / dia / composição 

B Duração Equivalente da Operação - Sábado - 9,10 horas / dia / composição 

C Duração Equivalente da Operação - Domingo - 4,90 horas / dia / composição 

D Jornada Diária de um Condutor - 6,00 horas / dia / condutor 

E Coeficiente de Utilização em Horas Normais A / D 2,33 condutores / composição 

F Parcela em Horas Extras Máx (0; E - 2) 0,33 condutores / composição 

G Parcela em Horas Extras Equivalentes 1,5 * F 0,50 condutores / composição 

H Parcela em Horas Normais E - F 2,00 condutores / composição 

I Coeficiente de Utilização - Dia Útil G + H 2,50 condutores / composição 

J Coeficiente de Utilização - Sábado B / D 1,52 condutores / composição 

K Coeficiente de Utilização - Domingo C / D 0,82 condutores / composição 

L Coeficiente de Utilização Médio (Sábado e Domingo) (J + K) / 2 1,17 condutores / composição 

M % Pessoal - Sábado e Domingo (L - 1) / 7; se L > 1 2,38% - 

N % Pessoal - Feriados (12 dias no ano) (12 / 365) * K 2,68% - 

O % Pessoal - Férias (12 / 11) - 1 9,09% - 

P % Pessoal - Faltas (8 dias no ano) 8 / 365 2,19% - 

Q 
% Pessoal para cobrir Finais de Semana, Folgas, 
Férias e Faltas 

M + N + O + P 16,35% - 

R 
Pessoal para cobrir Finais de Semana, Folgas, Férias 
e Fa l tas 

I  * Q 0,41 condutores / composição 

S Fator de Utilização de Condutores I  + R 2,91 condutores / composição 

T Fator de Utilização de Condutores - Adotado - 3,00 condutores / composição 

Fonte: Elaboração própria 

A duração equivalente da operação representa a duração de um dia medida em horas equivalentes 

à hora pico de oferta do sistema. No caso do dia útil, trata-se também do fator de expansão da 

operação (frequência e quilometragem) na hora pico para a obtenção da operação diária.  

No dimensionamento do VLT proposto, obteve-se o valor de 14 para esse parâmetro, com base no 

perfil horário de frequências adotado como sendo necessário para o atendimento da distribuição 

de usuários ao longo do dia, estimada a partir de dados de demanda do Distrito Federal (bilhetagem 
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do Metrô-DF e Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal – PMU/DF). Nos finais de 

semana, considera-se porcentagens desse fator. Foram adotadas 65% para os sábados e 35% para 

os domingos, suficientes para comportar a demanda observada, considerando padrões mínimos 

adequados de atendimento. 

Como o fator de utilização calculado, de 2,91 (parâmetro S da Tabela 42) é muito próximo de 3, 

adotou-se 3 como valor final para o número de condutores, suficiente para a operação em questão 

e para a cobertura de eventuais lacunas imprevistas.  
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5.3 Quantidade de funcionários de serviços de bilhetagem 

A quantidade de funcionários da equipe de serviços associados à bilhetagem foi determinada de 

acordo com metodologia análoga àquela aplicada no caso do número de condutores por veículo, 

apresentada no Apêndice 5.2. O dimensionamento leva em conta o expediente, a jornada de 

trabalho e a necessidade de funcionários em dias úteis, sábados e domingos, considerando 

adicionais para cobertura de folgas e férias. O cálculo foi parametrizado por posto de atendimento, 

que pode estar localizado tanto em estações como, futuramente, junto a outros estabelecimentos. 

No caso da bilhetagem, a duração equivalente da operação de um posto consiste no seu próprio 

horário de funcionamento, que foi considerado igual ao das estações atuais do metrô: das 5h30min 

às 23h30min em dias úteis e sábados, totalizando 18 horas de duração, e das 7h às 19h aos 

domingos, totalizando 12 horas de duração. Por fim, equivale a 8 horas a jornada diária considerada 

para um funcionário desta atividade. O número de funcionários, expresso pelo fator de utilização, 

é apresentado na última linha da Tabela 43, a seguir. 

Tabela 43: Cálculo do fator de utilização de funcionários de serviços de bilhetagem 

Descrição Cálculo Valor Unidade 

A Duração Equivalente da Operação - Dia Útil - 18,00 horas / dia / posto 

B Duração Equivalente da Operação - Sábado - 18,00 horas / dia / posto 

C Duração Equivalente da Operação - Domingo - 12,00 horas / dia / posto 

D Jornada Diária de um Bilheteiro - 8,00 horas / dia / bilheteiro 

E Coeficiente de Utilização em Horas Normais A / D 2,25 bi lheteiros / posto 

F Parcela em Horas Extras Máx (0; E - 2) 0,25 bi lheteiros / posto 

G Parcela em Horas Extras Equivalentes 1,5 * F 0,38 bi lheteiros / posto 

H Parcela em Horas Normais E - F 2,00 bi lheteiros / posto 

I  Coeficiente de Utilização - Dia Útil G + H 2,38 bi lheteiros / posto 

J Coeficiente de Utilização - Sábado B / D 2,25 bi lheteiros / posto 

K Coeficiente de Utilização - Domingo C / D 1,50 bi lheteiros / posto 

L Coeficiente de Utilização Médio (Sábado e Domingo) (J + K) / 2 1,88 bi lheteiros / posto 

M % Pessoal - Sábado e Domingo (L - 1) / 7; se L > 1 12,5% - 

N % Pessoal - Feriados (12 dias no ano) (12 / 365) * K 4,9% - 

O % Pessoal - Férias (12 / 11) - 1 9,1% - 

P % Pessoal - Faltas (8 dias no ano) 8 / 365 2,2% - 

Q 
% Pessoal para cobrir Finais de Semana, Folgas, 
Férias e Faltas 

M + N + O + P 28,7% - 

R 
Pessoal para cobrir Finais de Semana, Folgas, Férias 
e Fa l tas 

I  * Q 0,68 bi lheteiros / posto 

S Fator de Utilização de Bilheteiros I  + R 3,06 bi lheteiros / posto 

T Fator de Utilização de Bilheteiros - Adotado - 3,00 bi lheteiros / posto 

Fonte: Elaboração própria 
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5.4 Quantidade de funcionários e organograma 

Foi proposta uma organização funcional que permitiria ao VLT de Brasília operar sem dificuldades 

e desempenhar de forma adequada o seu papel fundamental de facilitador da mobilidade urbana. 

Primeiramente, foi dimensionado a equipe de funcionários gerenciais, tendo em vista as dimensões 

da operação na maior estimativa de demanda projetada para o sistema, sendo que tal equipe 

deverá se manter constante durante todo o período de concessão.  

Na sequência, foram dimensionadas equipes mínimas funcionais para o atendimento ao nível de 

serviço desejado, cujos quantitativos foram extrapolados em função da frota operacional ao longo 

da concessão. Tal organograma foi avaliado e comparado com benchmark do VLT de Cuiabá, 

levando a melhorias na proposta por know-how do consultor, sendo efetivado o quadro 

apresentado na Figura 26, a seguir. 

Figura 26: Organograma 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir dessas premissas foi possível chegar ao número de funcionários fixos, conforme a Tabela 

44. 

Tabela 44: Quantidade de profissionais referentes a funções independentes do tamanho da frota – 
Equipe fixa 

Diretoria Gerência Cargo Quantidade 

Pres idência - Pres idente 1 

Pres idência - Secretária 1 

Pres idência - Motoris ta 1 

Administrativa/financeira - Diretor 1 

Administrativa/financeira - Secretária 1 

Administrativa/financeira Controle de qualidade Gerente 1 

Administrativa/financeira Controle de qualidade Engenheiro sênior 1 

Administrativa/financeira Controle de qualidade Engenheiro pleno 1 

Administrativa/financeira Controle de qualidade Anal ista de qualidade 2 

Administrativa/financeira Jurídico Gerente 1 

Administrativa/financeira Jurídico Advogado sênior 1 

Administrativa/financeira Jurídico Advogado trainee 2 

Administrativa/financeira Comunicação e marketing Gerente 1 

Administrativa/financeira Comunicação e marketing Ass istente de comunicação 1 

Administrativa/financeira Financeira Gerente 1 

Administrativa/financeira Financeira Anal ista financeiro 2 

Administrativa/financeira Financeira Anal ista contábil 1 

Administrativa/financeira Financeira Anal ista de sistemas 1 

Administrativa/financeira Financeira Tesoureiro 1 

Administrativa/financeira Financeira Ass istente administrativo 2 

Administrativa/financeira Recursos humanos Gerente 1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Engenheiro de segurança 1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Médico do trabalho 1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Ass istente social 1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Coordenador 1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Técnico de segurança 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Gerente 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Engenheiro sênior 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Engenheiro pleno 2 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Chefe de a lmoxarifado 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Ass istente administrativo 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Arquivista 1 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Copeiro 1 

Operação - Diretor 1 

Operação - Secretária 1 

Operação Planejamento e engenharia operacional Gerente 1 

Operação Planejamento e engenharia operacional Secretária 1 

Operação Planejamento e engenharia operacional Engenheiro sênior 1 

Operação Planejamento e engenharia operacional Engenheiro pleno 1 
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Diretoria Gerência Cargo Quantidade 

Operação Controle de tráfego Gerente 1 

Operação Controle de tráfego Engenheiro sênior 1 

Operação Controle de tráfego Engenheiro pleno 1 

Operação Controle de tráfego Supervisor de controle de tráfego 1 

Operação Terminais e estações Gerente 1 

Operação Terminais e estações Engenheiro sênior 1 

Operação Terminais e estações Engenheiro pleno 1 

Operação Terminais e estações Supervisor de estação 2 

Manutenção - Diretor 1 

Manutenção - Secretária 1 

Manutenção Engenharia/manutenção Gerente 1 

Manutenção Engenharia/manutenção Engenheiro sênior 1 

Manutenção Engenharia/manutenção Engenheiro pleno 1 

Manutenção Engenharia/manutenção Técnico sênior 1 

Manutenção Engenharia/manutenção Técnico pleno 2 

Manutenção Engenharia/manutenção Anal ista de sistemas 1 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Gerente 1 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Engenheiro sênior 1 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Engenheiro pleno 2 

Manutenção Sis temas Gerente 1 

Manutenção Sis temas Engenheiro sênior 1 

Manutenção Sis temas Engenheiro pleno 2 

Fonte: Elaboração própria 

Há também os cargos que variam seu número de funcionários ao longo da concessão, a depender 

do tamanho da frota, conforme indicado na Tabela 45. 
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Tabela 45: Quantidade de profissionais referentes a funções dependentes do tamanho da frota – Equipe 
variável 

Diretoria Gerencia Cargo 
Quantidade 
por veículo 

Administrativa/financeira Financeira Ass istente administrativo 0,2 

Administrativa/financeira Recursos humanos Anal ista de pessoal 0,1 

Administrativa/financeira Recursos humanos Enfermeiro 0,04 

Administrativa/financeira Suprimentos/controle de estoque Almoxarife 0,1 

Operação Planejamento e engenharia operacional Supervisor de tração 0,10 

Operação Planejamento e engenharia operacional Técnico sênior 0,05 

Operação Planejamento e engenharia operacional Técnico pleno 0,10 

Operação Controle de tráfego Técnico sênior 0,05 

Operação Controle de tráfego Técnico pleno 0,10 

Operação Controle de tráfego Supervisor de linha 0,10 

Operação Controle de tráfego Supervisor de CCO 0,10 

Operação Controle de tráfego Controlador de CCO 0,20 

Manutenção Engenharia/manutenção Supervisor de manutenção 0,05 

Manutenção Engenharia/manutenção Técnico sênior 0,05 

Manutenção Engenharia/manutenção Técnico pleno 0,1 

Manutenção Engenharia/manutenção Oficial 0,2 

Manutenção Sis temas Técnico sênior 0,1 

Manutenção Sis temas Técnico pleno 0,2 

Manutenção Sis temas Oficial 0,2 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Oficial 0,4 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Técnico sênior 0,1 

Manutenção Manutenção de material rodante/via Técnico pleno 0,2 

Fonte: Elaboração própria 
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5.5 Dimensionamento dos serviços terceirizados 

5.5.1 Limpeza 

Para a estimação de custos associados à contratação de serviços terceirizados de limpeza, 

primeiramente foi levantado o custo mensal total relativo a um profissional de limpeza em sistemas 

de VLT. O salário bruto desse funcionário é de R$ 2.500,00 por mês, o que resulta em um custo 

mensal de R$ 5.038,68 ao incorporar encargos e benefícios, conforme detalhamento apresentado 

no Apêndice 5.1. 

Além dessa remuneração, devem ser considerados custos adicionais relativos a equipamentos e a 

benefícios e despesas indiretas (BDI). Com base no estudo do VLT de Cuiabá, adotou-se uma taxa 

média de 30% sobre o salário bruto de um profissional de limpeza a fim de incluir esses custos, 

chegando a um valor total médio por funcionário de R$ 5.788,65 por mês.  

Considerando o mesmo estudo do VLT de Cuiabá, as equipes mínimas para cada espaço a ser limpo 

na operação de um VLT e os respectivos custos mensais totais são indicados na Tabela 46. No custo 

de limpeza dos trens, são incorporados os gastos com água para lavagem, considerando, de acordo 

com o VLT de Cuiabá, 32 metros cúbicos de água por veículo por mês e uma tarifa de R$ 13,1839 por 

metro cúbico consumido. 

Tabela 46: Cálculo de custo de limpeza 

Local da limpeza Profissionais da limpeza na equipe Custo da limpeza (R$/mês) 

Pátio 32 185.237 

Prédio administrativo 14 81.041 

Limpeza profunda 12 69.464 

Limpeza por trem 0,90 5.62040 

Custo total de limpeza R$ 335.743,44 + (R$ 5.620 * número de trens) 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se que o custo total de limpeza dos trens é variável de acordo com a frota, que, por sua vez, 

aumenta no decorrer das fases de implantação do sistema. 

  

                                                                 
39 Tarifa comercial e pública praticada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) 
no período a partir de 1ª de junho de 2019 (https://www.caesb.df.gov.br/tarifas-e-precos.html) 
40 Valor considera funcionários e custo de água estimado em 8m³ por lavagem e uma lavagem a cada final de 

semana. 
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5.5.2 Segurança 

Foram consideradas duas equipes de segurança, com atuações distintas 

 Equipe 1: responsável pela segurança dos pátios de manobra e manutenção, com 6 

integrantes (3 para cada um dos dois pátios), revezando-se em turnos de 12 horas, com 

folgas de 24 horas; 

 Equipe 2: responsável pela segurança em horário comercial dos edifícios administrativos, 

em jornadas de 44 horas semanais, com 5 integrantes. 

A definição dos custos da equipe de segurança seguiu os critérios utilizados para as demais funções, 

resultando em um custo total mensal por funcionário de R$ 6.331,40, que considera salári o bruto, 

encargos e benefícios, conforme disposto no Apêndice 5.1, e a existência de um adicional de 

periculosidade de 30% sobre o salário bruto, dado o perfil de contínua exposição à possibilidade de 

roubos, furtos e eventos de violência física. 

Para a equipe 1, tendo em vista a jornada considerada supracitada, o custo mensal agregado é de 

R$ 31.657,00. Analogamente, para a equipe 2, o custo mensal é de R$ 37.988,00, totalizando um 

custo mensal de R$ 69.645,00. Para tornar os gastos relativos a serviços com segurança variáveis 

em função do tamanho da frota, de maneira que estes custos evoluam de forma alinhada à 

progressão da implantação do sistema ao longo do horizonte de análise, dividiu-se esse custo total 

mensal da equipe completa pela frota total do horizonte final para a obtenção do valor paramétrico 

de R$ 954,00 por mês por veículo. 
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5.6 Dimensionamento dos custos de manutenção 

A definição dos custos de manutenção foi baseada no estudo do VLT de Cuiabá e validada de acordo com dados divulgados pelo VLT Carioca. Os valores do 

estudo de referência (VLT de Cuiabá) foram atualizados para a data base do presente estudo, correspondente a junho de 2019, de acordo com a variação do 

IPCA. A Tabela 47 apresenta a memória de cálculo dos valores obtidos. 

Tabela 47: Dimensionamento dos custos de manutenção 

Elemento Cálculo Valor Unidade Data base 

Extensão da malha do estudo de referência (VLT de Cuiabá) A - 22,20 km - 

Fator de atualização monetária (IPCA) B - 1,379 - nov/13 -> jun/19 

Material Rodante 

Custo por quilômetro percorrido do estudo de referência C - 2,41 R$ / veículo km nov/13 

Custo por quilômetro percorrido obtido D C * B 3,32 R$ / veículo km jun/19 

Via permanente e rede aérea 

Custo anual do estudo de referência E - 1.000.110,00 R$ / ano nov/13 

Custo mensal do estudo de referência F E / 12 83.342,50 R$ / mês nov/13 

Custo mensal por km de malha do estudo de referência G F / A 3.754,17 R$ / mês / km de malha nov/13 

Custo mensal por km de malha obtido H G * B 5.177,28 R$ / mês / km de malha jun/19 

Sistemas fixos (sinalização, energia, auxiliares) 

Custo anual do estudo de referência I - 1.736.040,00 R$ / ano nov/13 

Custo mensal do estudo de referência J I / 12 144.670,00 R$ / mês nov/13 

Custo mensal por km de malha do estudo de referência K J / A 6.516,67 R$ / mês / km de malha nov/13 

Custo mensal por km de malha obtido L K * B 8.986,98 R$ / mês / km de malha jun/19 

Fonte: Elaboração própria 

 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     90    

5.7 Projeção de fluxos de receita do sistema 

Tabela 48: Projeção de receitas – Alternativa 1 (R$ mil) 

Ano Receita tarifária Receita não tarifária 
Subsídio/Superávit 

operacional 
Remuneração do 

operador 
Câmara de 

Compensação 
Subsídio/Superávit 

operacional (%) 

8 - - - - - 0% 

9 11.800 354 -3.348 8.571 118 -38% 

10 117.074 3.512 62.771 181.015 1.171 34% 

11 117.074 3.512 62.771 181.015 1.171 34% 

12 117.074 3.512 62.771 181.015 1.171 34% 

13 187.113 5.613 45.928 234.913 1.871 19% 

14 187.113 5.613 45.928 234.913 1.871 19% 

15 204.284 6.129 36.040 242.366 2.043 15% 

16 204.284 6.129 36.040 242.366 2.043 15% 

17 204.284 6.129 36.040 242.366 2.043 15% 

18 204.284 6.129 36.040 242.366 2.043 15% 

19 204.284 6.129 36.040 242.366 2.043 15% 

20 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

21 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

22 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

23 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

24 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

25 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

26 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

27 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

28 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

29 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

30 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

31 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

32 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

33 209.761 6.293 53.743 265.601 2.098 20% 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 49: Projeção de receitas – Alternativa 2 (R$ mil) 

Ano Receita tarifária Receita não tarifária 
Subsídio/Superávit 

operacional 
Remuneração do 

operador 
Câmara de 

Compensação 
Subsídio/Superávit 

operacional (%) 

8 - - - - - 0% 

9 11.800 354 -5.216 6.703 118 -75% 

10 117.074 3.512 23.028 141.272 1.171 16% 

11 117.074 3.512 23.028 141.272 1.171 16% 

12 117.074 3.512 23.028 141.272 1.171 16% 

13 187.113 5.613 -5.570 183.414 1.871 -3% 

14 187.113 5.613 -5.570 183.414 1.871 -3% 

15 204.284 6.129 -17.068 189.258 2.043 -9% 

16 204.284 6.129 -17.068 189.258 2.043 -9% 

17 204.284 6.129 -17.068 189.258 2.043 -9% 

18 204.284 6.129 -17.068 189.258 2.043 -9% 

19 204.284 6.129 -17.068 189.258 2.043 -9% 

20 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

21 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

22 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

23 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

24 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

25 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

26 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

27 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

28 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

29 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

30 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

31 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

32 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

33 209.761 6.293 -4.488 207.371 2.098 -2% 

Fonte: Elaboração própria 
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5.8 Projeção de custos operacionais 

Tabela 50: Projeção de custos operacionais – Alternativa 1 (R$ mil) 

Ano 
Mão de 

obra 
operacional 

Serviços de 
terceiros 

Custos 
administrativos 

Energia 
elétrica 

Peças e 
manutenção 

Seguros e 
garantias 

8 - - - - - - 

9 8.276 4.266 10.804 1.005 3.218 85 

10 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.798 

11 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.798 

12 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.798 

13 34.829 7.263 12.887 27.719 45.548 2.330 

14 34.829 7.263 12.887 27.719 45.548 2.330 

15 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 2.403 

16 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 2.403 

17 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 2.403 

18 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 2.403 

19 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 2.403 

20 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

21 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

22 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

23 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

24 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

25 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

26 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

27 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

28 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

29 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

30 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

31 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

32 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

33 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.635 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 51: Projeção de custos operacionais – Alternativa 2 (R$ mil) 

Ano 
Mão de obra 
operacional 

Serviços de 
terceiros 

Custos 
administrativos 

Energia 
elétrica 

Peças e 
manutenção 

Seguros e 
garantias 

8 - - - - - - 

9 8.276 4.266 10.804 1.005 3.218 66 

10 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.401 

11 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.401 

12 25.107 6.080 12.064 21.392 33.941 1.401 

13 34.829 7.263 12.887 27.719 45.548 1.815 

14 34.829 7.263 12.887 27.719 45.548 1.815 

15 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 1.872 

16 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 1.872 

17 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 1.872 

18 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 1.872 

19 36.091 7.421 13.005 28.585 48.106 1.872 

20 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

21 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

22 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

23 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

24 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

25 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

26 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

27 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

28 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

29 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

30 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

31 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

32 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

33 37.517 7.658 13.161 31.342 51.506 2.053 

Fonte: Elaboração própria 
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5.9 Projeção de EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) 

Tabela 52: Projeção de EBITDA e margem EBITDA – Alternativa 1 

Ano EBITDA (R$ mil) Margem EBITDA (%) 

8 -  

9 19.198 -227% 

10 79.505 44% 

11 79.505 44% 

12 79.505 44% 

13 102.519 44% 

14 102.519 44% 

15 104.768 44% 

16 104.768 44% 

17 104.768 44% 

18 104.768 44% 

19 104.768 44% 

20 119.746 45% 

21 119.746 45% 

22 119.746 45% 

23 119.746 45% 

24 119.746 45% 

25 119.746 45% 

26 119.746 45% 

27 119.746 45% 

28 119.746 45% 

29 119.746 45% 

30 119.746 45% 

31 119.746 45% 

32 119.746 45% 

33 119.746 45% 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 53: Projeção de EBITDA e margem EBITDA – Alternativa 2  

Ano EBITDA (R$ mil) Margem EBITDA (%) 

8 - - 

9 21.049 -320% 

10 40.118 29% 

11 40.118 29% 

12 40.118 29% 

13 51.481 28% 

14 51.481 28% 

15 52.136 28% 

16 52.136 28% 

17 52.136 28% 

18 52.136 28% 

19 52.136 28% 

20 62.037 30% 

21 62.037 30% 

22 62.037 30% 

23 62.037 30% 

24 62.037 30% 

25 62.037 30% 

26 62.037 30% 

27 62.037 30% 

28 62.037 30% 

29 62.037 30% 

30 62.037 30% 

31 62.037 30% 

32 62.037 30% 

33 62.037 30% 

Fonte: Elaboração própria 
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5.10 Demonstração de Resultados de Exercício de Projeto 

Tabela 54: Demonstração de Resultados de Exercício de Projeto – Alternativa 1 (R$ mil) 
 

Ano 
   

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Demonstração de Resultados do Exercício de projeto (R$ mil) 
                      

  
                            

 
Receita bruta (remuneração do operador) 

 
- 8.453 179.845 179.845 179.845 233.042 233.042 240.324 240.324 240.324 240.324 240.324 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 

                               

 
Receita líquida 

 
- 8.453 179.845 179.845 179.845 233.042 233.042 240.324 240.324 240.324 240.324 240.324 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 263.504 

                               

 
Custos e despesas operacionais 

 
- 27.653 100.382 100.382 100.382 130.578 130.578 135.612 135.612 135.612 135.612 135.612 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 143.819 

  
Mão-de-obra 

 
- 23.345 43.251 43.251 43.251 54.980 54.980 56.518 56.518 56.518 56.518 56.518 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 

   
Mão de obra operacional 

 
- 8.276 25.107 25.107 25.107 34.829 34.829 36.091 36.091 36.091 36.091 36.091 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 

   
Serviços de terceiros 

 
- 4.266 6.080 6.080 6.080 7.263 7.263 7.421 7.421 7.421 7.421 7.421 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 

   
Custos administrativos 

 
- 10.804 12.064 12.064 12.064 12.887 12.887 13.005 13.005 13.005 13.005 13.005 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 

                               

  
Consumíveis 

 
- 4.223 55.332 55.332 55.332 73.267 73.267 76.691 76.691 76.691 76.691 76.691 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 

   
Energia elétrica 

 
- 1.005 21.392 21.392 21.392 27.719 27.719 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 

   
Peças e manutenção 

 
- 3.218 33.941 33.941 33.941 45.548 45.548 48.106 48.106 48.106 48.106 48.106 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 

                               

  
Seguros e garantias 

 
- 85 1.798 1.798 1.798 2.330 2.330 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 

   
Seguros e garantias 

 
- 85 1.798 1.798 1.798 2.330 2.330 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 

                               

 
EBITDA 

  
- (19.200) 79.463 79.463 79.463 102.464 102.464 104.711 104.711 104.711 104.711 104.711 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 

                               

 
Depreciação e amortização 

 
- 10.616 127.392 127.392 127.392 175.164 164.548 53.080 53.080 53.080 5.308 5.308 13.270 13.270 13.270 13.270 13.270 - - - - - - - - - 

  
Depreciação e amortização 

 
- 10.616 127.392 127.392 127.392 175.164 164.548 53.080 53.080 53.080 5.308 5.308 13.270 13.270 13.270 13.270 13.270 - - - - - - - - - 

                               

 
EBIT 

   
- (29.816) (47.929) (47.929) (47.929) (72.700) (62.084) 51.631 51.631 51.631 99.403 99.403 106.414 106.414 106.414 106.414 106.414 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 

                               

 
Receitas (despesas) não-operacionais 

 
- 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

  
Despesa financeira 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
Receita não tarifária 

 
- 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

                               

 
Lucro antes de impostos (EBT) 

 
- (29.462) (44.417) (44.417) (44.417) (67.086) (56.470) 57.760 57.760 57.760 105.532 105.532 112.707 112.707 112.707 112.707 112.707 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 

                               

 
Impostos diretos (IR + CSLL) 

 
- - - - - - - - - - - 33.345 38.320 38.320 38.320 38.320 38.320 42.832 42.832 42.832 42.832 42.832 42.832 42.832 42.832 85.125 

                               

 
Lucro líquido 

 
- (29.462) (44.417) (44.417) (44.417) (67.086) (56.470) 57.760 57.760 57.760 105.532 72.187 74.387 74.387 74.387 74.387 74.387 83.145 83.145 83.145 83.145 83.145 83.145 83.145 83.145 40.852 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 55: Demonstração de Resultados de Exercício de Projeto – Alternativa 2 (R$ mil) 

  Ano     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 Demonstração de Resultados do Exercício de projeto (R$ mil)                                              

                               

  Receita bruta (remuneração do operador)   - 6.585 140.102 140.102 140.102 181.543 181.543 187.216 187.216 187.216 187.216 187.216 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 

                               

  Receita líquida    - 6.585 140.102 140.102 140.102 181.543 181.543 187.216 187.216 187.216 187.216 187.216 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 205.273 

                               

  Custos e despesas operacionais   - 27.634 99.985 99.985 99.985 130.063 130.063 135.081 135.081 135.081 135.081 135.081 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 143.237 

   Mão-de-obra   - 23.345 43.251 43.251 43.251 54.980 54.980 56.518 56.518 56.518 56.518 56.518 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 58.336 

    Mão de obra operacional   - 8.276 25.107 25.107 25.107 34.829 34.829 36.091 36.091 36.091 36.091 36.091 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 37.517 

    Serviços de terceiros   - 4.266 6.080 6.080 6.080 7.263 7.263 7.421 7.421 7.421 7.421 7.421 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 7.658 

    Custos administrativos   - 10.804 12.064 12.064 12.064 12.887 12.887 13.005 13.005 13.005 13.005 13.005 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 13.161 

                               

   Consumíveis   - 4.223 55.332 55.332 55.332 73.267 73.267 76.691 76.691 76.691 76.691 76.691 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 82.848 

    Energia elétrica   - 1.005 21.392 21.392 21.392 27.719 27.719 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 31.342 

    Peças e manutenção   - 3.218 33.941 33.941 33.941 45.548 45.548 48.106 48.106 48.106 48.106 48.106 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 51.506 

                               

   Seguros e garantias   - 66 1.401 1.401 1.401 1.815 1.815 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 

    Seguros e garantias   - 66 1.401 1.401 1.401 1.815 1.815 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 

                               

  EBITDA      - (21.049) 40.117 40.117 40.117 51.480 51.480 52.135 52.135 52.135 52.135 52.135 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 

                               

  Depreciação e amortização   - 5.308 63.696 63.696 63.696 87.582 82.274 26.540 26.540 26.540 2.654 2.654 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635 - - - - - - - - - 

 
 

 Depreciação e amortização   - 5.308 63.696 63.696 63.696 87.582 82.274 26.540 26.540 26.540 2.654 2.654 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635 - - - - - - - - - 

                               

  EBIT        - (26.357) (23.579) (23.579) (23.579) (36.102) (30.794) 25.595 25.595 25.595 49.481 49.481 55.401 55.401 55.401 55.401 55.401 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 

                               

  Receitas (despesas) não-operacionais   - 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

   Despesa financeira   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Receita não tarifária   - 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

                               

  Lucro antes de impostos (EBT)    - (26.003) (20.067) (20.067) (20.067) (30.488) (25.180) 31.723 31.723 31.723 55.609 55.609 61.694 61.694 61.694 61.694 61.694 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 

                               

 Impostos diretos (IR + CSLL)  - - - - - - - - - - 3.028 18.907 20.976 20.976 20.976 20.976 20.976 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 44.378 

                               

  Lucro líquido    - (26.003) (20.067) (20.067) (20.067) (30.488) (25.180) 31.723 31.723 31.723 52.581 36.702 40.718 40.718 40.718 40.718 40.718 45.097 45.097 45.097 45.097 45.097 45.097 45.097 45.097 23.950 

Fonte: Elaboração própria 
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5.11 Fluxo de Caixa Livre de Projeto  

Tabela 56: Fluxo de Caixa Livre de Projeto – Alternativa 1 (R$ mil) 

  Ano    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 Fluxo de caixa de projeto                                                        

                               

  EBIT      - (29.816) (47.929) (47.929) (47.929) (72.700) (62.084) 51.631 51.631 51.631 99.403 99.403 106.414 106.414 106.414 106.414 106.414 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 119.684 

                               

  Receitas (despesas) não-operacionais   354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

   Receita financeira                             

   Receita não tarifária   - 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

                               

  Lucros antes de impostos (EBT)    - (29.462) (44.417) (44.417) (44.417) (67.086) (56.470) 57.760 57.760 57.760 105.532 105.532 112.707 112.707 112.707 112.707 112.707 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 125.977 

                               

 Impostos diretos (IR + CSLL)  - - - - - - - 13.745 13.745 13.745 25.115 25.115 26.822 26.822 26.822 26.822 26.822 42.182 42.830 42.830 42.830 42.830 42.830 42.830 42.830 85.123 

                               

  Resultado operacional líquido    - (29.462) (44.417) (44.417) (44.417) (67.086) (56.470) 44.015 44.015 44.015 80.417 80.417 85.885 85.885 85.885 85.885 85.885 83.795 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 40.854 

    
 

                          

   (+) Depreciação e amortização   - 10.616 127.392 127.392 127.392 175.164 164.548 53.080 53.080 53.080 5.308 5.308 13.270 13.270 13.270 13.270 13.270 - - - - - - - - - 

                               

  (=) Fluxo de caixa operacional (FCO)    (18.846) 82.975 82.975 82.975 108.078 108.078 97.095 97.095 97.095 85.725 85.725 99.155 99.155 99.155 99.155 99.155 83.795 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 40.854 

                               

   (–) CAPEX (veículos)   53.080 583.880 - - 238.860 - 26.540 - - - - 66.350 - - - - - - - - - - - - - - 

   (-) CAPEX (tecnologia)   - 23.725 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   (+) Revenda de veículos   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124.392 

   (–) Investimentos em capital de giro líquido   (2.018) (1.147) - - (890) - (177) - - - (2.741) (452) - - - - (371) - - - - - - - (3.476) 

                               

  (=) Fluxo de caixa livre    (53.080) (624.433) 84.121 82.975 (155.885) 108.968 81.538 97.272 97.095 97.095 85.725 22.116 99.606 99.155 99.155 99.155 99.155 84.166 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 83.147 168.722 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 57: Fluxo de Caixa Livre de Projeto – Alternativa 2 (R$ mil) 

  Ano     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 Fluxo de caixa de projeto                                                        

                               

  EBIT        - (26.357) (23.579) (23.579) (23.579) (36.102) (30.794) 25.595 25.595 25.595 49.481 49.481 55.401 55.401 55.401 55.401 55.401 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 62.036 

                               

  Receitas (despesas) não-operacionais   - 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

   Receita financeira                             

   Receita não tarifária   - 354 3.512 3.512 3.512 5.613 5.613 6.129 6.129 6.129 6.129 6.129 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 6.293 

                               

  Lucros antes de impostos (EBT)    - (26.003) (20.067) (20.067) (20.067) (30.488) (25.180) 31.723 31.723 31.723 55.609 55.609 61.694 61.694 61.694 61.694 61.694 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 68.329 

                               

 Impostos diretos (IR + CSLL)  - - - - - - - 7.548 7.548 7.548 13.233 13.233 14.681 14.681 14.681 14.681 18.960 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 23.230 44.376 

                               

  Resultado operacional líquido    - (26.003) (20.067) (20.067) (20.067) (30.488) (25.180) 24.175 24.175 24.175 42.376 42.376 47.013 47.013 47.013 47.013 42.734 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 23.952 

    
 

                          

   (+) Depreciação e amortização   - 5.308 63.696 63.696 63.696 87.582 82.274 26.540 26.540 26.540 2.654 2.654 6.635 6.635 6.635 6.635 6.635 - - - - - - - - - 

                               

  (=) Fluxo de caixa operacional (FCO)    - (20.695) 43.629 43.629 43.629 57.094 57.094 50.715 50.715 50.715 45.030 45.030 53.648 53.648 53.648 53.648 49.369 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 23.952 

                               

   (–) CAPEX (veículos)   26.540 291.940 - - 119.430 - 13.270 - - - - 33.175 - - - - - - - - - - - - - - 

   (-) CAPEX (tecnologia)   - 23.725 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   (+) Revenda de veículos   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.196 

   (–) Investimentos em capital de giro líquido  - (2.053) (1.842) - - (1.106) - (207) - - (249) (1.305) (307) - - - - (185) - - - - - - - (1.738) 

                               

  (=) Fluxo de caixa livre    (26.540) (334.308) 45.471 43.629 (75.801) 58.200 43.824 50.922 50.715 50.715 45.279 13.160 53.955 53.648 53.648 53.648 49.369 45.285 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 45.099 87.886 

Fonte: Elaboração própria 

 



    Relatório 8 – Ava l iação Financeira 

 Documento confide ncial, para uso e informação do cliente     99    

5.12 Projeção do resultado financeiro global do sistema41 

Tabela 58: Resultado financeiro global decorrente da implantação do projeto – Alternativa 1 (R$ mil) 

Ano Redução de custos de ônibus Remuneração do operador de VLT Resultado financeiro global do sistema 

8 6.167 - 6.167 

9 17.676 -8.571 9.105 

10 45.660 -181.015 -135.356 

11 45.660 -181.015 -135.356 

12 45.660 -181.015 -135.356 

13 112.120 -234.913 -122.793 

14 112.120 -234.913 -122.793 

15 215.373 -242.366 -26.993 

16 215.373 -242.366 -26.993 

17 215.373 -242.366 -26.993 

18 215.373 -242.366 -26.993 

19 215.373 -242.366 -26.993 

20 244.844 -265.601 -20.757 

21 244.844 -265.601 -20.757 

22 244.844 -265.601 -20.757 

23 244.844 -265.601 -20.757 

24 244.844 -265.601 -20.757 

25 244.844 -265.601 -20.757 

26 244.844 -265.601 -20.757 

27 244.844 -265.601 -20.757 

28 244.844 -265.601 -20.757 

29 244.844 -265.601 -20.757 

30 244.844 -265.601 -20.757 

31 244.844 -265.601 -20.757 

32 244.844 -265.601 -20.757 

33 244.844 -265.601 -20.757 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 59: Resultado financeiro global decorrente da implantação do projeto – Alternativa 2 (R$ mil) 

Ano 
Redução de custos de 

ônibus 
Superávit operacional do 

sistema de VLT 
Remuneração do 
operador de VLT 

Subsídio da frota de VLT 
Resultado financeiro 

global do sistema 

8 6.167 - - -26.540 -20.373 

9 17.676 5.216 -6.703 -291.940 -275.751 

10 45.660 -23.028 -141.272 - -118.640 

11 45.660 -23.028 -141.272 - -118.640 

12 45.660 -23.028 -141.272 -119.430 -238.070 

13 112.120 5.570 -183.414 - -65.724 

14 112.120 5.570 -183.414 -13.270 -78.994 

15 215.373 17.068 -189.258 - 43.183 

16 215.373 17.068 -189.258 - 43.183 

17 215.373 17.068 -189.258 - 43.183 

18 215.373 17.068 -189.258 - 43.183 

19 215.373 17.068 -189.258 -33.175 10.008 

20 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

21 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

22 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

23 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

24 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

25 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

26 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

27 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

28 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

29 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

30 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

31 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

32 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

33 244.844 4.488 -207.371 - 41.961 

Fonte: Elaboração própria 

                                                                 
41 Para fins de avaliação do resultado financeiro global decorrente da impl antação do VLT, atribuiu-se o sinal positivo a todos os efeitos que exercem impacto positivo 

sobre a sustentabilidade financeira do sistema e negativo a efeitos atrelados à ampliação ou surgimento de custos de transpor te. 
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