TRANSPORTESTERRESTRES

S¯uicrni.:end.ênca de Exporaco da friftaes.trutura ROcOVra

NOTA TECNICA N

00!

/2018/SUINF
BrasIlia, 18 de janeiro de 2018.

lncidência do Desconto de reequilIbrio na Tarifa Básica de Pedágio

Assunto:

I

-

1.

INTRODuçAO
A metodologia do Desconto de ReequilIbrio fol inserida pela primeira

vez no contrato da 2 etapa

-

fase H, firmado corn a ViaBahia. Trata -se de urn

disposftivo que prevê reduço tarifária a medida em que o desernpenho da

concessäo for aquém das obrigacöes previstas em contrato. Assim, o Desconto
de

ReequilIbrio se dá

mediante a

avaliação

anual

do desempenho da

concessionária em relação ao atingimento de parâmetros contratuals e da
execuçäo de alguns investimentos.
2.

No decorrer da Reunião Participativa n 004/20 17, realizada na sede

da ANTT em 18 de outubro de 2017, fol suscitada que a aplicacão do Desconto
de ReequilIbrio pela Superintendência de Exploração da lnfraestrutura Rodoviária
SUINF, restaria equivocado visto que incide sobre as parcelas da Tarifa Básica

-

de Pedágio cornbinadas do Fluxo de Caixa Original e do Fluxo de Caixa Marginal.
3.

Ressalta -se que a referida Reuniäo Participativa foi realizada no

âmbito do projeto integrante da Agenda Regulatória 2017-2018 intitulado
"Def/n/cão dos prece/tos de rev/são tar/far/a para as concess/onár/as da 3 Etapa
do Programa de Concessôes de /?odo v/as Federa/s' Dentre os temas abordados
no referido projeto consta a questão da forma da incidência do Desconto de

ReequilIbrio na Tarifa de Pedágio.
4.

A presente Nota Técnica trata, port:anto, de análise da correta

incidência do Desconto de ReequilIbrio na Tarifa Básica de Pedágio no Fluxo de
Caixa Original

-

FCO, das concessOes da Terceira Etapa e da ViaBahia.
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5.

-

DISPOSITIVOS CONTRATUAIS APLICAVEIS AO DESCONTO DE REEQUILIBRIO
Corno exemplo, destacarnos o Contrato de Concessão relativo ao

edital N 001/2008, celebrado corn a ViaBahia, o qual prevê o seguinte:
"20.6 Desconto de Reequi/Ibrio
20.61 A AN7Tpromoverã a

avallacão do

desempenho da Concessão

de acordo corn as regras e procedimentos previstos no Anexo 5,

cons/derando o descumprimento dos indicadores, bern como o
atraso e a inexecucão de obras de ampllação de capacidade
condic/onadas ao volume de trafego e de obras e serviços de carãter
não obrigatório.
20.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resu/tado da a vallaçâo
de desempenho deterrn/narã o Desconto de Reequil/brio para o
respectivo ano, na forma pre vista no Anexo 5.

20.6.3 0 percentual do Desconto de Reequ//Ibrio de cada ano será
deduzido da Tarifa Bás/ca de Pedãgio na forma ind/cada na

subcláusula 16.3.3.
20.6.4 A

Concess/onaria

declara

ter pleno

conhec/mento

e

reconhece que:
(I) cons/derando o carâter objetivo da

avallacão de

desempenho

reallzada pela AN7T o seu resultado indicará as condiçOes fIsicas do
S/sterna Rodov/ár/o e a sua conform/dade corn os Parârnetros de
Desempenho e demais exigéncias do Contrato e do PER;
(ii) o Desconto de Pee qu///brio, determinado pela a vallação anual de

desernpenho, 6 urn mecan/smo pactuado entre as Par/es para
reequillbrar o contrato nos casos de atraso ou inexecução de obras

de arnpllacão de capac/dade condic/onadas ao volume de trafego e

de obras e serv/ços de caráter não obr/gatOr/o e será ap//cado de
forrna imediata e automat/ca pela AN7T,'
(i/i) a redução do valor da Tarifa Bãsica de Pedãgio em decorréncia

da apllcacão do Desconto de Pee qu///br/o não constitu/ penaildade
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contratual, mas s/rn rnecan/srno preestabe/ecido no Contrato para

rnanutenção do seu equ//Ibrio económ/co-f/nanceiro; e
(iv) a a vallação do desempenho da Concessão e a apllcaçäo do

Desconto de Reequi/Ibrio não prejud/cam a ver/flcação pela AN77 de

/nadimp/ernento

contratua/ da

apllcacão

pena/idades

das

Concess/or,dr/a

pre vistas

no

e

consequente

Contrato

e

na

regu/amentaçäo da ANIT
20.6.5 0 va/or da Tar/fa Bás/ca de Pedãg/o resu/tante das re v/sOes

anua/s ind/cadas nas subc/áusulas 16.4, 16.5 e 16.6 sofrerá a
dedução do Desconto de Reequ//Ibr/o referente ao desempenho

apurado no ano anterior, ca/cu/ado na forma do Anexo 5, de acordo

corn a formula:
Tar/fa Bás/ca de Pedãgio x (1

-

Desconto de Reequ//Ibr/o)

20.6.6 A dedução do Desconto de Reequi//br/o não se /ncorporará de

forma defln/t/va ao va/or da Tar/fa BOs/ca de Pedãg/o, de forma que

o valor da Tarifa Bás/ca de Pedãg/o a ser adotado nas re visOes
/ndicadas nas subc/ãusu/as 16,4, 16.6 e 16.7 será aquele antes da
dedução do Desconto de ReequllIbrio."

6.

A clausula 16.33, citada na subcláusula 20.6.3, dispöe conforme

transcricäo abaixo:
16.3.3 A

Tar/fa de Pedãgio serã reajustada anua/rnente para

incorporar a var/a ção do IPCA, de vendo ser ca/cu/ada, para categoria
1 de veIcu/o, pe/as segu/ntes fórrn u/as: (a/terada pelo 2

Adit/vo ao contrato)
(/) Nas praças P1 e P2:

Tarifa de
Pedãg/o

=

Tar/fa Bás/ca
de Pedág/o

X

0,57

(ii) Nas pracas P3, P4, P5, P6 e P7:

Tar/fa de
Pedãgio

Tar/fa Bãsica
de Pedãgio

X
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Sendo que o va/or da Tar/fa Bás/ca de Pedág/o deverâ ser aquele
resu/tante das re v/söes estabe/ecidas nas subc/áusu/as 16.4, 16.5 e
16.6, corn a dedução do Desconto de Reequihbr/o para o respect/vo

ano nos terrnos da subc/ãusu/a 20.6."
No que tange

7.

as

subcláusulas 16.4, 16.5 e 16.6 citadas nas

subcláusulas 20.6.5 e 20.6.6 elas tratam, respectivamente, de Revisão Ordinária,
Revisão Quinquenal e Revisäo Extraordinária.
Ill

-

8.

ANALISE

DE PLEITO DA VIABAHIA
Por rneio de sua proposta de revisão, bern como por meio da Carta

VB -GEC -1.230/2017, a Concessionária apresentou questionarnento acerca da

metodologia adotada por esta Agência relativa a incidência do Desconto de

ReequilIbrio sobre a TBP total calculada (Fluxo de Caixa Original + Fluxos de
Caixas Marginais).
9.

Segundo a Concessionária, o Desconto de ReequilIbrio deveria

incidir apenas sobre a tarifa do FCO, haja vista que a precificacão das obras
extra -PER (inseridas nos Fluxos de Caixas Marginais) obedece a critérios e

rnetodologia próprios.

10.

Quando da análise do pleito por meio da Nota Técnica n

223/2017/GEROR/SUONF, de 09 de novembro de 2017, foi relatado que o assunto
estava ern fase de regularnentaçäo por esta Agência, de modo que, caso ficasse

estabelecido a pertinência do pleito, o reequilIbrio econômico-financeiro da
Concessionária deveria ser realizado.
11.

De acordo corn o disposto na subcláusula 20.6.1 do Contrato de

concessão firrnado corn a ViaBahia, o Desconto de ReequilIbrio seria calculado
corn base no não atingimento de deterrninados parâmetros de desempenho
(conforrne Anexo 5) e na inexecução de obras näo obrigatórias e condicionadas

ao volume de tráfego, tendo em vista que a inexecução destas obras não são
reequilibradas via o Fluxo de Caixa Original.
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a

incidência do Desconto de ReequilIbrio, a cláusula
20.6.5 prevê que o mesmo seja aplicável sobre a Tarifa Básica de Pedágio
resultante das revisöes anuais, sem, no entanto, explicitar a necessidade de se
12.

No que tange

considerar ou não a parcela de tarifa oriunda dos Fluxos de Caixa Marginais. A
ANTI ate entäo tinha inferido que a Tarifa Básica de Pedágio resuftante das
revisães anuals, consideraria o total das tarifas obtidas nos Fluxos de Caixa
Original e Marginais.
13.

E

importante

salientar que

os

percentuais

de

Desconto

de

ReequilIbrio previstos pelo näo cumprimento da cada obrigacão contratual,
conforme o Anexo 5 do contrato, foi elaborado conforme os valores de
investimentos previstos no

(faz -se

EVTEA

a

relaçäo entre os VPLs

dos

investimentos totais e do investimento especIfico sobre o qual está se propondo
o percentual de Desconto de ReequilIbrio). 0 contrato não prevê a

alteracão

destes percentuais em razão da inserçäo de novos investimentos via Fluxo de
Caixa Marginal.
14.

Ademais, observa -se que a consideração de eventual inexecuçào de

investimentos inseridos via Fluxo de Caixa Marginal é feita dentro do próprio
fluxo, da mesma forma que é feita em

relacão aos investimentos obrigatórios

dentro do Fluxo de Caixa Original, os quais não fazem parte da apuraçäo do
percentual de Desconto de ReequilIbrio.

15.

Para tentar exemplificar as duas hipóteses de

incidência do

Desconto de ReequilIbrio, a saber na Tarifa Básica de Pedágio oriunda do FCO e

dos FCMs ou somente na Tarifa Básica de Pedágio oriunda do FCO, e com vistas a

subsidiar a tomada de decisão pela Diretoria Colegiada, apresentamos uma
exemplo hipotético.
"Fol apurado, conforme prevê o contrato de concessão, que a

concessionária

não

atingiu

determinados

parâmetros

de

desempenho do contrato, bern como não executou determinadas

obras de dupllcacão condicionadas ao volume de trâfego, cujos
gati/hos de tráfego tinham s/do atIngidos.
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A

e Exporaca.o da nfraestrutura

apuracão chegou a urna

Rodovi,a

valor de 10% de Desconto de

Reequi/Ibr/o, con forme va/ores constantes da Tabela 1 do Anexo 5
do contrato.
Naquela ocasião a Tar/fa Bésica de Peddgio vigente na concessão,

oriunda do Leilão era de R$ 2,50 (Fluxo de Caixa Original

-

FCO). A

inc/dência do Desconto de Reequ/lIbr/o na tarifa do FCO, far/a corn
que a mesma reduzisse para R$ Z25, conforme prevé a subcláusula
contratual 20.6.5.
Na sequênc/a, a ANTT de cornurn acordo corn a concess/onár/a,

aprovou a inc/usão no contrato de concessäo da

construcão de urna

obra de arte especial, que esta va a cargo do DNIT sendo os va/ores
dos investirnentos e custos operacionais inseridos no F/uxo de CaLva
Marginal

-

FCM, conforme prevé o contrato de concessão e a

Reso/ução AN7Tn-° 3.651/2011.

A inclusão desta obrigacâo no contrato, gerou urna Tar/Ia Básica de

Pedãgio de R$ ZOO no FcM, tarifa esta necessária para fazer face
aos in vestimentos e custos inc/u/dos.

Considerando a inc/déncia da Desconto de Reequi//brio sornente na
Tarifa Básica de Pedãgio do FCO, chegarnos a urna tar/Ia de R$ 4,25
(R$ 2,25 do FCO e R$ 2,00 do FCM).
Se considerarrnos a inc/dência do Desconto de ReequllIbrio tanto na

Tarifa Básica de Pedágio oriunda do FCO quanto naquela oriunda do

FCM chegamos a urna tar/Ia de R$ 4,05 (R$ 2,25 do FCO e R$ 1,80
do FCM)."
Corn base no exemplo acirna, é possIvel observar que a incidéncia
do Desconto de ReequilIbrio tanto no FCO quanto no FCM, faz corn que o FCM
16.

a concessionária não terá no FCM os R$ 2,00
necessários para fazer face aos investirnentos e custos incluIdos.

fique desequilibrado. Ou seja,
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17.

Ademais, observa -se que a execução pela concessionária de uma
obra de arte especial que estava a cargo do DNlT náo guarda nenhuma relação

corn os eventos que causaram o Desconto de ReequilIbrio a ser aplicado.

IV

-CONCLUSAO

18.

Esta Nota Técnica buscou analisar questöes referentes

a

incidência

do Desconto de ReequilIbrio no Fluxo de Caixa Original, corn vistas a subsidiar a
tornada de decisáo da Diretoria Colegiada quanto a alteração do método ate
entäo aplicado, conforme proposto pela Unidade Técnica.
19.

E

importante ressaltar que o assunto está sendo tratado no âmbito
da Agenda Regulatória 2017-2018, por meio do projeto, intitulado "Defln/ção dos

prece/tos de rev/são tar/far/a para as concess/onãr/as da 3 Etapa do Programa
de Concessöes de Rodo v/as Federa/s' As contribuiçOes recebidas no âmbito da
Reunião Participativa n 004/2017, realizada na sede da ANTI em 18 de outubro
de 2017, vão no sentido de propor a incidência do Desconto de ReequilIbrio
somente na Tarifa Básica de Pedágio do Fluxo de Caixa Original revisado.

20.

Ressaltamos inclusive que diante do exemplo apresentado, foi
possIvel observar que a incidência do Desconto de ReequilIbrio na Tarifa Básica
de Pedágio do Fluxo de Caixa Marginal desequilibra este fluxo, nos parecendo
mais adequada a sua incidência tao somente no Fluxo de Caixa Original.
/.1

LUIZFERJdANDO CASTILHO
Superintendente de E'p6raçao da lnfraestrutura Rodoviária
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