FORMULÁRIO-MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
Participante:
Fernando Abdalla dos Santos
Entidade:
Pessoa física
Dispositivo, item ou conteúdo da minuta (transcrever o dispositivo ao

Contribuição (indicar as observações, dúvidas, críticas ou sugestões acerca do
dispositivo ou assunto) :

Redação sugerida para o dispositivo (apresentar, se for o caso, sugestão de
nova redação para o dispositivo) :

Projeção de tráfego

Entender o modelo de tráfego proposto pela Nota Técnica

Com relação ao modelo de tráfego proposto na Nota Técnica, por que a
Artesp não se vale do método tradicional de estimação de tráfego (séries
históricas e estudo da malha/rede) para projetar o crescimento de cada
concessionária? Adicionalmente, por que a Artesp não utiliza o modelo
proposto na Nota Técnica para fazer os estudos de viabilidade para novas
concessões?

Projeção de tráfego

Entender o modelo de tráfego proposto pela Nota Técnica

Com relação ao tráfego projetado, de quem é o risco de tráfego, uma vez
que não está claramente considerado que a projeção será substituída pelo
trafego efetivamente realizado?

Cálculo dos custos médios

Entender o modelo de Opex proposto pela Nota Técnica

Com relação à metodologia para cálculo dos custos médios, qual será o
efeito nos custos variáveis se o tráfego tiver um crescimento acima dos
custos médios durante um período e logo após o tráfego crescer em linha
com os custos médios?

Cálculo dos custos médios

Entender o modelo de Opex proposto pela Nota Técnica

Com relação à metodologia para cálculo do Opex, qual será o efeito de
choques exógenos (custo crescente de mão de obra, subida do preço do
petróleo, etc) na projeção dos custos? Quem assume esses riscos?

Investimentos

Falta detalhamento na Nota Técnica com relação aos investimentos

Quais são as condições que serão realizados os novos investimentos? De
quem são os riscos relacionados ao Capex, incluindo os riscos de quantidades
e preços dos insumos, riscos ambientais e diversas contingências durante a
construção?

Custo de capital

Metodologia para cálculo do custo de capital proposta não é utilizada no
mercado.

Com relação ao modelo de WACC apresentado, é importante ressaltar que
não existe um critério ou processo totalmente objetivo que determine o
custo de capital dos investidores. Este custo está sempre relacionado a
estratégias empresariais complexas, alternativas de investimentos,
percepção de riscos diversos e liquidez dos investimentos.

Término do período estendido

Entender se critério proposto é justo entre Artesp e concessionárias

Com relação ao prazo final da concessão após o período estendido, por que
só existe recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso o VPL seja
maior que zero?

qual a contribuição se refere, ou determinado assunto tratado em seu
conteúdo) :

