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Resumo: 

O risco cambial proveniente da volatilidade da receita às oscilações na taxa de câmbio 

real pode inviabilizar a participação de investidores privados nas concessões e parcerias 

público-privadas. Uma possível solução para mitigá-lo é a oferta de garantia cambial pelo setor 

público. Assim, este estudo buscará investigar qual a perda média que o concessionário da 

Codesa e o governo podem ter em função do risco cambial na ausência e na presença de garantia 

cambial nas concessões. Além disso, buscará comparar o impacto da oferta dessa garantia pelo 

governo com a perda oriunda da manutenção da política de execução de investimentos na 

Codesa com recursos da União. O tema será analisado à luz da metodologia de “Conditional 

Value at Risk- CVaR”, por meio do Método de Monte Carlo, contemplando, ainda, o 

apreçamento de garantia cambial que é basicamente um modelo de garantia de receita mínima 

(MRG). Sob o ponto de vista do concessionário, os resultados indicam que a adoção da garantia 

cambial reduz seu risco, ao passo que, do ponto de vista do governo, indicam que essa garantia 

só diminui o risco se o porto estiver num patamar próximo ao hedge natural. 

 

Palavras-Chave: Concessão, PPP, Garantia de Risco Cambial, Garantia de Receita Mínima 

 

Abstract:  

The exchange rate risk arising from the volatility in revenue due to exchange rate 

fluctuations may prevent the participation of private investors in concessions and public-private 

partnerships. A possible solution to mitigate this risk is the offer of an exchange rate guarantee 

by the public sector. This study will investigate the average loss a concessionaire of Codesa and 

the government may have due to the exchange rate risk in the absence and presence of an 

exchange rate guarantee in the concessions. In addition, this study will seek to compare the 

impact to the government due to the offer of this guarantee with the loss arising from the 

maintenance of the investment execution policy in Codesa with Union resources. The theme 

will be analyzed in the light of the Conditional Value at Risk (CVaR) methodology, using 

Monte Carlo Method, also contemplating the currency guarantee pricing, which is basically a 

minimum revenue guarantee (MRG). From the concessionaire’s point of view, results indicate 

the adoption of this guarantee reduces the risk, whereas, from the government's point of view, 

results indicate this guarantee only diminishes the risk if the port is close to a natural hedge. 

 

Keywords: Concession, PPP, Exchange Rate Hedging Mechanism, Minimum Revenue 

Guarantee. 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação do problema 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016), os grandes portos públicos 

do Brasil (a exemplo do porto de Vitória, sob gestão da Companhia Docas do Espírito Santo 

(Codesa) apresentam baixo nível de eficiência. Esses portos apresentam problemas de: baixos 

lucros ou déficits; baixa capacidade gerencial; elevado gasto com pessoal; grandes passivos 

trabalhistas; forte dependência de recursos da União para financiar investimentos etc.  

O cenário de baixa eficiência do setor e baixos investimentos tem propensão a perdurar, 

pois as despesas do governo classificadas como obrigatórias vêm apresentando trajetória 

crescente. Essa conjuntura gera cada vez maior rigidez orçamentária, reduzindo o espaço fiscal 

das despesas discricionárias e, consequentemente, dos investimentos no setor portuário.  

Ademais, o teto dos gastos estabelecido pela Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 

tende a restringir ainda mais o espaço fiscal para despesas discricionárias, ao determinar que os 

gastos do governo federal não podem crescer em ritmo superior ao da taxa de inflação durante 

20 anos (de 2017 a 2036). Portanto, mesmo que aumentem as receitas públicas, os gastos não 

podem crescer acima da inflação, agravando a escassez de recursos públicos. 

Uma das alternativas para aumentar os investimentos é buscar novas fontes de 

financiamento, principalmente por meio de concessões e parcerias público-privadas (PPPs). 

Porém, o risco cambial pode reduzir ou inviabilizar a participação de investidores privados, 

diminuindo a concorrência nos leilões de licitação ou resultando em leilões desertos. 

O foco do presente estudo será no risco cambial proveniente da volatilidade na receita 

provocada pelas oscilações na taxa de câmbio, em função do seu impacto sobre as quantidades 

exportadas/importadas. Quando o real está valorizado, é esperado que aumente o movimento 

de mercadorias no sentido de importação, ao passo que, quando está desvalorizado, é esperado 

que se eleve o movimento no sentido de exportação.  Assim, dependendo da volatilidade das 

receitas ao câmbio, a participação do setor privado nas concessões não é atraente sem a presença 

de arranjos que amenizem esse risco.   

Há necessidade de amenizar o problema do risco cambial citado. Uma possível solução 

para mitigá-lo poderia ser a oferta de garantia cambial pelo setor público. Assim, este trabalho 

de pesquisa se concentra no problema de perda de Valor Presente Líquido (VPL) em função do 
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risco cambial e em descobrir qual seria a perda média esperada em cenários adversos para o 

concessionário e para o Tesouro na presença de um mecanismo de garantia cambial. Além 

disso, busca-se averiguar qual o impacto do mecanismo de garantia cambial para o governo 

quando comparado com a política de transferência de recursos do setor público para a Codesa 

para a execução de investimentos. 

1.2. Justificativa sobre a relevância do problema 

Consulta pública de 2018 realizada pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (SAE, 2018) denota a importância da estimação do valor de 

garantias de risco cambial dadas pelo governo em concessões ou parcerias público privadas 

(PPP). Nessa pesquisa, buscou-se mapear o que poderia ser feito para aumentar o espaço para 

parcerias entre governo e setor privado, identificando 32 “recomendações”, entre as quais 

estava a diminuição do impacto da variação cambial nos financiamentos.   

Considerando a importância do complexo portuário do Espírito Santo1, entender as 

variáveis – a exemplo das garantias cambiais – que podem influenciar a viabilidade de uma 

parceria com o setor privado nesse setor é essencial para estabelecer estratégias para o desenho 

de uma possível concessão.    

Uma das preocupações dos investidores na avaliação de projetos de infraestrutura no 

Brasil, é a dificuldade de contratação de financiamentos internacionais, devido à ausência de 

mecanismos eficazes de proteção cambial.  Além disso, mesmo concessionários que não tenham 

financiamento em moeda estrangeira podem ter sua operação comprometida se suas receitas 

forem impactadas pelas variações cambiais. 

Essa preocupação agrava-se diante da tendência de diminuição da participação do 

BNDES no financiamento de segmentos de infraestrutura.  Assim, na conjuntura de restrição 

fiscal no Brasil, as fontes de recursos provenientes do mercado externo ganharam importância 

na viabilização de projetos futuros de PPPs no país, o que leva a incerteza cambial a ter maior 

relevância na composição de risco desses empreendimentos, trazendo à tona a discussão sobre 

garantias cambiais. 

 
11 O complexo portuário do Espírito Santo é responsável por cerca de 5% da importação do país e 9% do valor exportado, o 

que movimenta em torno de 45% do PIB Estadual (Codesa, 2017). Desse modo, esse complexo é considerado de grande 

importância para o desenvolvimento do citado estado.  
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Dependendo do desenho de concessão/PPP, o modelo pode não ser atraente para o 

capital privado em função dos riscos envolvidos, de modo que se faz importante modelar tais 

garantias para viabilizar a participação do setor privado nas licitações. Nesse contexto, modelos 

-a exemplo de garantias cambiais- para mitigação dos riscos nas concessões assumem renovada 

importância no debate sobre como o Estado pode ampliar a capacidade e a qualidade de serviços 

públicos sem impor custos excessivos à sociedade (Pompermayer e Silva-Filho, 2016). 

Diante dessa conjuntura, o governo vem discutindo formas de compensar os 

investidores por perdas cambiais decorrentes da contratação de financiamento em moeda 

estrangeira por meio de mecanismos previstos nos próprios contratos de concessão. Um 

próximo passo poderia ser a discussão de garantias cambiais também para atenuar os riscos 

provenientes da volatilidade na receita provocada pelas oscilações do câmbio. 

A avaliação do nível de garantia necessário para mitigar o risco cambial em um modelo 

de concessão/PPP busca estimar um parâmetro que sirva de base para amparar a decisão de 

venda e a negociação das partes por um valor justo do negócio. Conforme Martelanc et al 

(2010), o “valor justo” de uma empresa, estabelecido pelos processos de avaliação, representa 

o valor potencial de uma empresa em função da expectativa de geração de resultados futuros. 

No Brasil, já existem concessões cujos editais de licitação apresentaram mecanismo de 

proteção cambial. Na esfera estadual, pode-se citar o caso das Rodovias do Centro-Oeste 

Paulista (Florínea-Igarapava) e da Rodovia dos Calçados (Itaporanga-Franca), cujas licitações 

ocorreram em 2017. Na esfera federal, o mecanismo ainda não foi aplicado, mas houve debate 

(chegando a ser publicada consulta pública sobre o tema) acerca do seu uso nas concessões 

realizadas em 2017 para os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. 

Além disso, em 2019, audiência pública sobre a concessão da BR-381/262/MG/ES também 

considera a adoção de um mecanismo de compartilhamento de risco cambial. 

 

1.3. Perguntas e hipóteses da pesquisa 

O trabalho visa responder as seguintes perguntas:  

1) Qual a perda, em termos de métrica de controle de risco, que a Codesa pode ter em 

função do risco cambial na ausência de qualquer mecanismo de garantia cambial 

nos 5% piores cenários? 
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2) Qual a perda, em termos de métrica de controle de risco, que a Codesa pode ter em 

função do risco cambial na presença de um mecanismo de garantia cambial atrelado 

à receita do concessionário nos 5% piores cenários? 

3) Qual a perda média, em termos de métrica de controle de risco, que o governo pode 

ter ao implementar um mecanismo de garantia cambial com vistas a mitigar o 

impacto da variação cambial sobre as receitas da Codesa nos 5% piores cenários? 

4) A perda média, em termos da métrica do CVaR, que o governo pode ter ao 

implementar um mecanismo de garantia cambial é maior ou menor em relação à 

perda de recursos oriunda da continuação da política de transferência de recursos da 

União para a execução de investimentos na Codesa? 

 

Por sua vez, as hipóteses desta pesquisa são de que: 

1) O mecanismo de garantia cambial atrelado à receita do concessionário diminui a perda 

média esperada para o concessionário;  

2) O mecanismo de garantia cambial gera economia de recursos fiscais para o governo quando 

comparado com a política de transferência de recursos do setor público para a execução de 

investimentos na Codesa. 

 

1.4. Estrutura da dissertação  

No primeiro capítulo foi feita uma introdução sobre o assunto, abordando também a 

apresentação do problema, sua relevância, perguntas de pesquisa e hipóteses. No segundo 

capítulo é apresentado o referencial teórico desta pesquisa, bem como a perspectiva teórica e 

conceitual escolhida. Nesse contexto, são abordados tópicos que servirão como base para o 

desenvolvimento do problema abordado, como: estudos sobre garantias para mitigar riscos de 

concessões; experiência do Chile e da Coreia do Sul com garantias nos programas de 

concessões; literatura sobre a elasticidade-câmbio das exportações e importações no Brasil; 

modelos estocásticos para a previsibilidade da taxa de câmbio; e medidas para estimação da 

perda média do concessionário. No terceiro capítulo é descrita a metodologia e os 

procedimentos de pesquisa, incluindo a coleta dos dados e estruturação do fluxo de caixa, bem 

como a modelagem da taxa de câmbio e a realização de teste estatístico para mostrar a 

adequabilidade dessa modelagem. No quarto capítulo, são apresentados os resultados da 

simulação, apresentando quatro cenários para a perda média na presença e ausência de garantia 
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de risco cambial ofertada pelo governo no caso da concessão da Codesa, bem como o impacto 

do mecanismo de garantia cambial para o governo, quando comparado com a perda no caso de 

continuação da política de transferência de recursos da União para execução de investimentos 

na Codesa. No quinto capítulo é feita a conclusão sobre os resultados e colocadas 

recomendações para estudos futuros nessa linha de investigação. Por fim, são apresentadas as 

referências bibliográficas. 

 

2. Referencial teórico 

2.1  Estado da arte sobre o problema  

Para responder as perguntas de pesquisa e atender aos objetivos definidos, foi realizada 

uma revisão de literatura sobre experiência internacional e estudos a respeito de garantias para 

mitigar riscos de concessões, elasticidade-câmbio das exportações e importações, modelagem 

da taxa de câmbio e modelos para estimação de perda. 

2.1.1 Estudos sobre garantias para mitigar riscos de concessões 

O estudo de Rangel (2017) analisa tipos de alocação de risco de demanda, assim como 

critérios e mecanismos de mitigação em concessões de rodovias, entre eles a garantia de receita 

mínima ("Minimum Revenue Guarantee (MRG)”, na sigla em inglês) pelo poder público à 

concessionária.  O pagamento anual do governo é definido como a diferença entre um nível 

predeterminado de renda de tráfego - conforme definido nas negociações entre os parceiros- e 

a receita real de tráfego. Assim, sempre que um parceiro privado não atingir o nível 

predeterminado de renda, o governo pagará a ele a diferença entre o nível predeterminado e a 

renda real. A soma dos valores presentes das garantias pagas ao longo do período de concessão 

apresenta a obrigação cumulativa do governo para o respectivo projeto de Parceria Público-

Privada de infraestrutura. Dessa forma, o parceiro público aumenta o fluxo de caixa do projeto, 

tornando o projeto menos arriscado e mais atraente para os parceiros privados. 

Conforme aponta PPIAF (2016), a garantia de receita mínima geralmente é de 70% do 

valor estimado do investimento total, valor que é considerado suficiente para cobrir o serviço 

da dívida do projeto. 

Segundo Rangel (2017), geralmente, o mecanismo também inclui o compartilhamento 

de receita em casos de “upside”, uma espécie de teto das receitas acima do qual a concessionária 

deve compartilhar uma parcela de sua receita com o Poder Concedente. 
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Carbonara et al (2014) desenvolvem um modelo baseado em opções reais que utiliza 

um modelo de MRG, buscando equilibrar as necessidades de lucratividade do setor privado e 

os interesses da administração fiscal do setor público. O modelo usa simulação de Monte Carlo 

para levar em conta a incerteza. O MRG é aplicado à estrada com pedágio “Camionale di Bari”. 

No estudo, constatou-se que o apoio do governo é muitas vezes necessário para tornar o projeto 

atraente para investidores privados e que o modelo desenvolvido pode ser, para os setores 

público e privado, uma ferramenta válida para definir o valor justo da quantia mínima de receita 

garantida pelo governo. 

Por sua vez, o estudo de Brandão (2018) avalia dois modelos de garantia ofertadas pelo 

governo. O primeiro deles é um modelo de garantias cambiais (MGC)- com formato de opção- 

em um projeto de concessão aeroportuária no Brasil, visando reduzir a exposição cambial de 

um investidor que recorre a financiamento externo para cobrir suas necessidades de capital.  O 

MGC apresentado é basicamente um MRG, em que os desembolsos do poder concedente ou do 

concessionário são limitados a 5% da receita bruta anual no período. Eventuais valores devidos 

acima desse patamar são lançados a uma conta gráfica (que representa o saldo do mecanismo 

cambial) para serem quitados em períodos futuros.   

O modelo usa o Movimento Geométrico Browniano (MGB) para modelar a variável 

taxa de câmbio. Porém, o pressuposto do MGB de que a variância do processo cresce 

linearmente com o tempo faz com que as variações na taxa de câmbio nos anos finais do período 

de concessão sejam bastante voláteis, o que pode superestimar os resultados. Além disso, o 

MGB não permite a incorporação de características de reversão à média, que é comumente 

assumida para a taxa de câmbio. Desse modo, para suprir essas lacunas do MGB, o artigo 

complementa a pesquisa usando o modelo autorregressivo Garch-M para a modelagem da 

volatilidade do câmbio. 

No MGC de Brandão (2018), foi descoberto que o modelo teria significativo impacto 

sobre os resultados esperados. Contudo, o estudo sugeriu que o mecanismo apenas seria 

interessante para o concessionário se houver expectativa de significativa desvalorização 

cambial, pois, caso esta expectativa não se concretize, o concessionário teria de desembolsar 

significativa parcela de recursos a favor do poder concedente. Um dos fatores que contribuem 

para isso é a taxa de correção anual do saldo da conta gráfica (assumida em 5,5%, equivalente 

à rentabilidade de uma nota do Tesouro Nacional – série B (NTN-B)), que reflete o forte spread 

de juros entre o Brasil e os países desenvolvidos.  
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O segundo mecanismo de garantia ofertada pelo governo analisado por Brandão (2018) 

é um modelo de garantia de receita mínima (MRG), em que a variável de interesse é a taxa de 

câmbio. Para estudá-lo, utiliza o modelo de garantia cambial colocado em consulta pública pelo 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), em janeiro de 2017, para ser 

aplicado nas concessões de aeroportos.   

Nesse estudo é analisada uma proposta de proteção contra a variação cambial real 

(hedge cambial) oferecido pelo poder concedente. O mecanismo apresentado resulta em uma 

garantia com características de uma opção, de modo que essa garantia é analisada à luz da teoria 

das opções reais. Assim, esse trabalho utiliza o câmbio como variável de incerteza e ponto de 

partida para a análise do valor das opções, buscando também estimar o comportamento do perfil 

de risco do projeto, uma vez que as opções forem exercidas.  

O mecanismo de cobertura cambial analisado visa oferecer ao concessionário 

compensação sobre a variação cambial real, através de um contrato com o poder concedente, e 

envolve regras que permitem o compartilhamento entre o poder público e o concessionário do 

risco da variação cambial, em determinados limites. Com esse mecanismo, são cobertas pelo 

governo parte de eventuais perdas do concessionário decorrentes do impacto da variação 

adversa do câmbio sobre financiamentos em moeda estrangeira nos contratos de PPPs. Da 

mesma forma, caso a variação cambial resulte em benefício para o concessionário, esse deve 

ressarcir o poder público em parte dos eventuais ganhos. O uso da garantia é facultativo ao 

concessionário e, a partir do momento de seu acionamento, vigora pelo período do 

financiamento em moeda estrangeira.   

A garantia estabelecida no contrato incide sobre a contribuição variável anual destinada 

ao Fnac, que corresponde a 5% sobre a receita anual bruta do projeto. Uma vez acionado o 

mecanismo, a contribuição pode variar de 0% a 10%, dependendo dos resultados cambiais – ou 

seja, a concessionária poderá repassar ao Fnac um percentual inferior ou superior ao valor 

pactuado de 5% da receita anual bruta. 

Assim, na existência do mecanismo, caso a variação cambial seja desfavorável, essa 

perda pode ser compensada por meio da redução do valor da outorga devida naquele ano, que 

poderá até ser reduzido a zero. No caso de variação favorável ao concessionário, esse 

reembolsará o poder público até o limite de 5% da receita bruta naquele ano. Nesse caso, o 

valor máximo que será pago ao poder público, considerando ambos a outorga e o reembolso, 



8 
 

será de 10% da receita bruta. Eventuais saldos credores ou devedores são lançados a uma conta 

gráfica (que representa o saldo do mecanismo cambial) e acumulados para serem compensados 

no ano seguinte, devidamente corrigidos monetariamente.  

Nesse estudo, é utilizado como métrica de exposição ao risco do investidor o 

Conditional Value at Risk (CVaR).  O modelo é implementado por meio da simulação de Monte 

Carlo e a simulação do VPL do projeto gera a distribuição de probabilidade dessa variável. O 

MRG é usado para reduzir a probabilidade de ter o VPL negativo, deslocando a distribuição 

para a direita, de modo que o VPL é aumentado e a probabilidade de perda é reduzida.  

No MRG de Brandão (2018), o VPL deverá ser suficientemente positivo para cobrir 

uma expectativa de perda em função dos riscos do projeto. Essa perda é estimada utilizando a 

métrica do CVaR, que estabelece qual o valor pode ser perdido admitindo-se uma probabilidade 

de perda, que foi estipulada em 5%. Por exemplo, se o CVaR do projeto for de R$ 200 milhões 

(ou qualquer outro valor), então o VPL deverá ser igual ou maior do que esse valor, que deixa 

o investidor privado suficientemente confortável para participar do projeto. 

O quadro 1 resume as literaturas pesquisadas sob a perspectiva dos autores, tipo de 

projeto, tipo de modelo e metodologia. 

Quadro 1- Revisão de literatura sobre garantias ofertadas pelo setor público 

 

Fonte: Elaboração própria 

2.1.2 Experiência internacional com garantias  

i) Chile 

Garantia de Receita Mínima 

No Chile, a garantia de receita mínima ("Minimum Revenue Guarantee (MRG)”) foi 

usada para praticamente todos os projetos de concessão de rodovias e aeroportos. (Cangiano et 

Autores
Tipo de 

projeto

Variável de 

interesse
Modelo Metodologia

Concessão de 

Aeroporto

Taxa de 

Câmbio
MGC MGB e GARCH-M

Projeto de 

Infraestrutura 
Receitas MRG Simulação de Monte Carlo

Carbonara et al 

(2014) 

Concessão 

rodoviária
Receitas MRG Simulação de Monte Carlo

Brandão e Saraiva 

(2008)

Concessão 

rodoviária

Tráfego de 

veículos 
MTG Simulação de Monte Carlo

Brandão (2018)
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al, 2006). Nesse país, o MRG é uma forma de seguro opcional, em que as concessionárias optam 

por pagar uma taxa de 0,75% da receita garantida, se desejarem obtê-lo (Rangel, 2017).  

Conforme Page et al (2016), o Ministério de Obras Públicas do Chile (MOP) oferece 

faixas de MRG de 80% a 85% da receita esperada e paga ao concessionário se a receita cair 

abaixo do nível de garantia daquele ano. O MRG desempenhou um papel importante no 

fornecimento de liquidez de curto prazo, essencial para cobrir o serviço da dívida dos 

concessionários. 

Além disso, nesse país foi definido um compartilhamento de receita da concessionária 

com o Poder Concedente em casos de a receita se realizar acima de um teto previsto. Conforme 

Vassalo (2006), duas forma de compartilhamento têm sido utilizadas: i) compartilhamento de 

50% das receitas que excederam a faixa superior da taxa interna de retorno (TIR) do 

investimento superior (estabelecida em 15%); ou ii) o compartilhamento do mesmo percentual 

garantido pelo governo sendo aplicado nas receitas realizadas que superarem as estimadas, caso 

da banda-espelho, simétrica ao piso da garantia de demanda mínima.  

Em contrapartida, o MOP pagava o percentual definido na MRG (entre 80% a 85% da 

receita esperada) anualmente quando as receitas estavam abaixo do mínimo, um “piso” de 

receita. Trata-se de um arranjo “assimétrico” - cumulativo para o teto e anual para o piso - mas 

necessário para garantir o financiamento (Gómez-Lobo, 2000). 

O quadro 2, abaixo, resume algumas características da MRG no modelo chileno: 

Quadro 2: MRG no Chile 

 

De acordo com Cangiano et al (2006), no programa de concessões no Chile foram 

também oferecidas garantias cambiais para pagamentos do serviço da dívida. O governo chileno 

compensaria a empresa concessionária se a Unidade de Fomento (UF) - uma unidade de conta 

que é ajustada diariamente por inflações passadas- se depreciasse em relação ao dólar 

americano em mais de 10% em relação a uma taxa bloqueada no momento da colocação da 

dívida, ao passo que a firma de concessão pagaria ao governo se a UF se apreciasse em mais de 

Período de garantia Todo o período de operação da PPP

Percentual máximo 

garantido
80%-85%

Condição
Pagamento de 0,75% da receita 

garantida para ter direito ao benefício

Fonte: Elaboração própria

Garantia de Receita Mínima (MRG) - Caso do Chile
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10%. As empresas de concessão tinham de 1 a 2 anos a contar da data de um contrato para 

optarem pela desativação a qualquer momento. As firmas que optaram pela garantia cambial 

eram obrigadas a realizar trabalho adicional equivalente a 0,1% do custo do projeto e seriam 

cobradas um prêmio de 2% se a garantia fosse acionada.  

Segundo Tsukada (2005), o programa chileno representa um caso de sucesso do 

esquema de PPP. Um aspecto interessante desta experiência é a dinâmica do processo criado 

ao longo dos anos. Antes do início do programa, o setor privado não tinha plena confiança em 

programas de PPP patrocinados pelo governo. No entanto, como a rodada inicial de ofertas foi 

bem-sucedida, a confiança do setor privado aumentou. O nível superior de competição entre os 

licitantes, decorrente do modelo adotado, permitiu ao governo arcar com menos custos e riscos 

em comparação às concessionárias. 

Adicionalmente, o World Bank (2012) afirma que a experiência chilena na incorporação 

do setor privado na infraestrutura pública através de concessões pode ser considerada como 

uma experiência de “melhores práticas”, por, dentre outras razões, não haver outra experiência 

em que as garantias de receita mínima tenham sido concedidas por mais de USD 6.900 milhões 

e nos quais apenas 5,2% foram ativadas (o que equivalia a 0,21% do PIB chileno de 2010). 

Garantia Cambial 

Conforme o estudo do World Bank (2012), entre 1998 e 1999, também foi 

implementado um mecanismo de garantia cambial no Chile, em moldes diferentes do MRG e 

que não teve êxito, sendo abandonado pelos concessionários que a haviam adotado. Tal garantia 

foi uma opção dada a algumas concessionárias cujo financiamento era em moeda estrangeira. 

Quando a taxa de câmbio (ER) caía abaixo de um certo valor, o governo deveria participar com 

a diferença. Por outro lado, se a taxa de câmbio estivesse acima de um certo nível, a 

concessionária deveria pagar ao Estado pelos lucros adicionais auferidos (menor serviço da 

dívida em pesos). 

Sob esse mecanismo, por um lado, o governo deveria pagar o concessionário se a moeda 

local fosse depreciada em mais de 10%, tomando um valor previamente definido para o dólar 

como referência, para que o concessionário, que recebia receitas em pesos, pudesse atender o 

serviço da dívida em moeda estrangeira. Por outro lado, a concessionária deveria pagar ao 

governo se a moeda local fosse apreciada em mais de 10%. Além disso, não haveria pagamento 

se a taxa de câmbio flutuasse até 10%. (World Bank, 2012). Assim, para os concessionários, as 
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garantias de taxa de câmbio podiam constituir um ativo ou passivo contingente em decorrência 

da apreciação ou depreciação da taxa de câmbio, respectivamente. 

A garantia da taxa de câmbio dava ao concessionário a opção de pagar em dólares com 

um preço de exercício 10% superior à taxa de câmbio em vigor no momento do exercício 

encerrado. Assim, o investidor receberia um pagamento de compensação se o valor do dólar 

expresso em pesos (CH $) fosse apreciado em mais de 10%. O governo poderia também receber 

uma opção de venda em dólares da concessionária, com um preço de exercício de 10% inferior 

à taxa de câmbio no momento do encerramento do exercício financeiro. Assim, o governo 

receberia um pagamento se o valor do dólar expresso em pesos fosse depreciado em mais de 

10%. 

A opção de garantias de taxa de câmbio, tecnicamente chamada de opção de colar, é 

uma combinação estratégias piso e teto A cobertura é mostrada graficamente na figura a seguir: 

Figura 1: Estratégias de piso e teto em opções 

 

Fonte: World Bank (2012) 

Todavia, ao longo dos anos a moeda nacional valorizou-se fortemente em relação ao 

dólar. Assim sendo, a concessionária da Autopista del Maipo (Rota 5 Trecho Santiago-Talca e 

o Acesso Sul a Santiago) abandonou esse mecanismo em 2004, dado que, quando os termos da 

garantia foram acordados, a taxa de câmbio era de 700 CH $ / USD e depois caiu para 500 CH 

$$ / USD. Por sua vez, as concessões para a Rota 5 “Los Vilos-La Serena” e “Río Bueno-Puerto 

Montt” continuaram com o mecanismo até 2006, ano em que também o abandonaram. 
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ii) Coreia do Sul 

A experiência da Coreia do Sul ilustra como um mecanismo de MRG evoluiu ao longo 

do tempo nas concessões nesse país. De 1999 a 2009, era garantido 80% a 90% das receitas 

durante todo o período de operações e o mecanismo de compartilhamento de receitas do 

concessionário com o poder concedente era ativado quando as receitas realizadas atingiam entre 

110% e 140% da receita realizada, conforme definido caso a caso.  (Page et al, 2016). 

Inicialmente, os termos da concessão eram de 30 anos, mas poderiam ser encurtados ou 

ampliados. Porém a agência de PPPs do país (PIMAC) percebeu sua exposição ao risco e em 

2003 mudou o esquema para cobrir apenas 15 anos de operações com sua exposição 

progressivamente reduzida ao longo do tempo: 90% da receita foi garantida para os primeiros 

cinco anos de operações, seguido de 80% nos próximos cinco anos e 70% nos cinco anos finais. 

Todavia, percebeu-se que o esquema incentivou os concessionários a superestimar a demanda 

futura, permitindo que fizessem mais reclamações sobre as deficiências de receita. 

Em 2006, o período de garantia de receita foi reduzido de 15 anos para 10 anos, com 

75% da receita garantida durante os primeiros cinco anos e 65% garantidos durante os cinco 

anos seguintes. O MRG também se aplica agora apenas a propostas solicitadas. Além disso, o 

esquema atualizado do MRG endereçou o problema de previsão otimista dos concessionários, 

ao estipular que o MRG só era válido se as receitas reais fossem maiores que 50% da receita 

prevista (“condição de exercício viável de 50%”). Esta característica significou que os 

concessionários tinham que estar altamente confiantes em suas previsões, já que não havia 

suporte abaixo de 50% das receitas previstas. 

O quadro 3, abaixo, resume algumas características da MRG no modelo coreano: 

Quadro 3: MRG na Coreia do Sul 

 

Solicitada
Não 

solicitada
Solicitada

Não 

solicitada

Período de 

garantia
15 anos 10 anos

Percentual 

máximo 

garantido

90% 80%

Primeiros 5 anos: 90%

Próximos 5 anos: 80%

Últimos 5 anos: 70%

Primeiros 5 anos: 75%

Próximos 5 anos: 65% 

Condição

Não há MRG se Receita 

realizada < 50% da 

receita prevista

Não há MRG se Receita 

realizada < 50% da 

receita prevista
Fonte: Lee (2015)

Garantia de Receita Mínima (MRG) - Caso da Coreia do Sul

Abolida Abolida

jan/99

Todo o período de 

operação da PPP

mai/03

jan/06

out/09

Nenhuma
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Em 2009, o PIMAC abandonou o esquema MRG e substituiu-o por um “Novo esquema 

de compartilhamento de riscos”. Desde setembro de 2015, o PIMAC vem desenvolvendo um 

contrato de concessão padrão e um modelo financeiro e de solicitação de proposta adaptado, 

que funciona do seguinte modo, conforme Page et al (2016): 

• A "Receita de Compartilhamento de Risco Designada" não se baseia mais na receita 

prevista do desenvolvedor, mas em um fluxo de caixa economicamente determinado, 

correlacionado ao custo de investimento do projeto e ao custo de capital livre de risco.  

• Quando a receita realizada no período é menor do que a receita de compartilhamento de 

risco designada, o PIMAC compensa a diferença e paga ao Desenvolvedor o valor do 

déficit. O desenvolvedor é elegível para o esquema durante todo o período de operações. 

• Para ser elegível ao subsídio, as receitas reais devem ser 50% ou mais da receita de 

compartilhamento de risco. 

• Quando a receita operacional bruta realizada excede a prevista pelo desenvolvedor, a receita 

excedente é usada para reduzir as taxas de pedágio ou para financiar futuros subsídios. 

 

2.1.3 Relação taxa de câmbio real x quantidade exportada/importada   

Nessa seção será apresentada literatura sobre a relação entre taxa de câmbio real e 

quantidade exportada/importada. Por exemplo, Santos et al (2015) realizam estudo que, ao 

contrário do que sugerem a teoria econômica tradicional e a sabedoria convencional de boa 

parte dos macroeconomistas brasileiros, indica que a elasticidade-câmbio das importações 

nacionais é baixa. Esse trabalho procura racionalizar o referido resultado revisitando as 

estimativas das importações do país desagregadas por categoria de uso. Os resultados sugerem 

que a baixa elasticidade-câmbio das importações agregadas reflete fundamentalmente aquela 

das importações de combustíveis, bens intermediários e de alguns tipos de serviços 

notadamente, transporte, aluguel de equipamentos e pagamentos de royalties – que respondem 

por pouco menos de dois terços do total importado. Isso ocorre porque, nos citados setores, os 

bens importados têm pouca ou nenhuma possibilidade de substituição por similares nacionais, 

devido principalmente a deficiências estruturais na oferta nacional. 

Ferreira (2014) busca estimar as elasticidades-câmbio das exportações e importações 

brasileiras entre 1999 e 2013 a partir de um modelo de defasagens distribuídas. Conclui-se que 

a elasticidade-câmbio é maior para importações que para as exportações e mostra que as 
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importações reagem mais rápido, de forma que um choque cambial que mude o nível da taxa 

de câmbio provocará um ajustamento maior e mais rápido no setor externo via importações. 

Sapienza (2007) estima as elasticidades das equações da oferta de exportação e da 

demanda de importação para o Brasil de 1980 a 2006 com dados trimestrais. Usando variáveis 

como a taxa de câmbio real, o volume das exportações mundiais e o índice de preços 

internacionais de commodities, a evidência empírica sugere que existe uma relação de 

cointegração entre o volume exportado brasileiro e essas variáveis.  

Em Sapienza (2007), os resultados mostraram que as exportações totais são sensíveis à 

taxa de câmbio e a outras variáveis, sendo a elasticidade de longo prazo das exportações com 

relação à taxa de câmbio real de 0,48, em linha com a experiência internacional. Já a 

elasticidade-câmbio das importações foi de 1,32. Embora estatisticamente significante, o sinal 

do coeficiente da taxa de câmbio se mostrou contrário ao esperado pela teoria econômica. 

Paiva (2003) estimou a elasticidade-câmbio de importação e exportação o para o Brasil 

por meio de modelos de cointegração e vetores autorregressivos. O estudo mostra que, no longo 

prazo, as importações e exportações brasileiras tem elasticidade-câmbio real efetiva e 

elasticidade renda em linha com a experiência internacional. A volatilidade da taxa de câmbio 

real tem um impacto negativo na exportação de volumes e torna mais lento o ajuste das 

exportações para o nível de longo prazo implícito nas teorias. A elasticidade-câmbio de 

exportações estimada aumenta quando o a volatilidade do câmbio real é considerada.   A 

pesquisa mostra que a resposta dos fluxos comerciais brasileiros à taxa de câmbio real mostrou-

se significativa e amplamente alinhada com a de outras economias em desenvolvimento. O 

estudo encontrou uma elasticidade câmbio de 0,56 para exportação e -0,3 para importação. 

Casagrande et al (2014) analisam as exportações brasileiras de produtos básicos e 

manufaturados para a Ásia e os Blocos Econômicos Nafta e União Europeia de 1999 a 2013. O 

estudo mostra que os determinantes das exportações estão atrelados à taxa de câmbio real, a um 

índice de renda dos parceiros comerciais e a um índice de preço relativo das exportações. 

Mostra, ainda, que as elasticidades do comércio com a Ásia e o Nafta da classe de produtos 

básicos são mais sensíveis à renda, enquanto a de manufaturados é mais sensível à taxa de 

câmbio. Em contraposição, nas exportações para a União Europeia, a renda é o principal 

determinante da classe de manufaturados, ao passo que os produtos básicos são mais sensíveis 

ao câmbio. Ademais, os coeficientes estimados da relação da taxa de câmbio com as 
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exportações indicam que a estratégia de desvalorização como forma de promover as 

exportações é efetiva, levando ao aumento das exportações.  

Monte (2015) estimou os impactos de choques na taxa de câmbio e na renda mundial 

sobre as exportações do Espírito Santo. Os resultados demonstraram que desequilíbrios de curto 

prazo são corrigidos de forma relativamente rápida, o que não acontece para as variáveis taxa 

de câmbio e renda mundial. Nas funções impulso-reposta, verificou-se que um choque na taxa 

de câmbio tem efeitos negativos sobre as exportações em quase todos os períodos, após o 

choque, o que é contrário à teoria econômica, e que a renda mundial afeta, positivamente, as 

exportações. Além disso, foi demonstrado que a renda mundial é relativamente mais importante 

que a taxa de câmbio na explicação da variância do erro de previsão das exportações. 

Os quadros 4 e 5, abaixo, consolidam as informações encontradas: 

Quadro 4: A relação entre a taxa de câmbio e importação: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Quadro 5: A relação entre a taxa de câmbio e exportação: 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Importações

Paiva (2003)
Câmbio real, renda interna e volatilidade 

cambial
Trimestral 1991-2001 -0,3

Sapienza (2007) Câmbio real, PIB, capacidade de importar Trimestral 1980-2006 1,32

Câmbio real, balança comercial, 12 

defasagens
Mensal 1998-2013

-0,89

Câmbio real, balança comercial, 15 

defasagens
Mensal 1998-2013

-0,92

Câmbio real, PIB sem quebra estrutural Trimestral 1996-2013 -0,55

Câmbio real, PIB com quebra estrutural Trimestral 1996-2013 0,11
Santos et al (2015)

Ferreira (2014) 

Elasticidade-câmbio: 
Variáveis EstudadasAutores PeríodoFrequência

Elasticidade-câmbio: 

Exportações

Paiva (2003)
Câmbio real, renda externa e 

volatilidade cambial
Trimestral 1991-2001 0,56

Sapienza (2007)
Câmbio real, PIB, capacidade 

de importar
Trimestral 1980-2006

0,48

Casagrande el al (2014)**

Câmbio real, volatilidade 

cambial, renda externa e 

precos relativos

Mensal 1999-2013 0,52

Câmbio real, 24 defasagens Mensal 1998-2013 0,44

Câmbio real, 13 defasagens Mensal 1998-2013 0,66

Monte (2015) *

Câmbio real, total de 

importacoes mundias como 

proxy para renda externa

Mensal 2000-2011 0.31

* Variável dependente é valor nominal das exportações do Espírito Santo

**Produtos básicos (produtos nao industrializados) 

Autores Variáveis Estudadas Frequência Período

Ferreira (2014) 
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2.1.4 Modelos para previsibilidade da taxa de câmbio 

Uma das metodologias mais utilizadas para prever o comportamento futuro de séries 

financeiras é a simulação de Monte Carlo, como pode ser constatado na seção “2.1.1 Estudos 

sobre garantias para mitigar riscos de concessões”. Por meio desta técnica, a dinâmica de preços 

é representada por um processo estocástico, sendo o elemento chave na simulação a geração de 

números aleatórios a partir da distribuição de probabilidade do processo de geração. 

Rodriguez-Nava e Venegas-Martínez (2014) indicam que, na literatura financeira, 

existem vários estudos que mostram a conveniência de representar a dinâmica dos preços dos 

ativos por uma distribuição como o processo browniano e um processo de Poisson. Entre os 

estudos que procuram explicar o comportamento da taxa de câmbio estão: Ball e Torous (1985), 

Akgiray e Booth (1986), Khoury e Ghosh (1987) e Akgiray e Booth (1988). Em todos esses 

casos, os autores demonstram benefícios de representar a evolução da taxa de câmbio através 

da combinação de um processo normalmente distribuído e uma distribuição de Poisson para 

modelar os saltos. Esta caracterização da taxa de câmbio foi estendida por outros autores para 

diferentes propósitos. Por exemplo, Chan (2003) procura uma melhor precisão na 

representação, de modo que o autor usa uma função bivariada com saltos de Poisson. 

O estudo de Rodriguez-Nava e Venegas-Martínez (2014), por sua vez, contrasta o 

desempenho do Movimento Geométrico Browniano (MGB) e do Ornstein-Uhlenbeck (OU) na 

estimação da taxa de câmbio. As seguintes taxas de câmbio são analisadas: Dólar Americano / 

Peso Mexicano (USD / MXN), Dólar dos EUA / Libra esterlina (USD / GBP), Dólar dos EUA 

/ Euro (USD / EUR), e dólar americano e yuan (USD / CNY). Os resultados indicam que os 

erros de estimação mais elevados são derivados da simulação do dólar em relação às moedas 

europeias e nesses casos o melhor ajuste vem do processo MGB. Em contraste, para a análise 

da variação da taxa de câmbio do dólar em relação à moeda chinesa (USD /CNY) e em relação 

à moeda mexicana (USD / MXN), os erros de estimativa são menores, especialmente quando a 

simulação é executada pelo processo OU. Os autores indicam, ainda, ser provável que os 

resultados da simulação melhorem consideravelmente se for considerado apenas um horizonte 

limitado na estimativa dos parâmetros do processo de OU e de MGB.  

Contudo, como relatado na seção “2.1.1 Estudos sobre garantias para mitigar riscos de 

concessões”, Brandão (2005) indica que o uso do Movimento Geométrico Browniano (MGB) 

para a modelagem da taxa de câmbio apresenta limitações, principalmente por não incorporar 
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a reversão à média na previsão, característica que é comumente assumida para a taxa de câmbio. 

Já a distribuição de Ornstein-Uhlenbeck (OU) apresenta a característica de um movimento de 

reversão à média (MRM). Como apontado por Dias (1996), a motivação para o uso do OU é a 

busca por um processo com propriedades mais aderentes à realidade econômica, com forças de 

demanda e oferta agindo quando os preços estão longe de um nível de equilíbrio mais razoável. 

Pessoa (2011) afirma que a grande diferença entre o MGB e o MRM é que enquanto o 

MRM converge à média de longo prazo, o MGB, quando o tempo tende a infinito, dependendo 

de seu drift ser positivo ou negativo, apresentará um crescimento ou uma queda e não 

convergirá à média de longo prazo. Assim, no MGB, as taxas de câmbio aumentam (ou 

diminuem) no tempo a uma taxa constante proporcional ao aumento (ou redução) do câmbio. 

Se os preços aumentarem (ou diminuírem) mais do que o esperado em um período de tempo, 

todas as previsões futuras serão de um mesmo aumento (ou diminuição) proporcional.  

De acordo com Jiang (1998), processos de difusão (como o MRM) com saltos têm sido 

amplamente utilizados para modelar as taxas de câmbio. Acredita-se que apesar de a taxa de 

câmbio ser relativamente bem modelada pelo Movimento de Reversão à Média (como o 

Ornstein-Uhlenbeck),  diferenciais das taxas de juros entre dois países, ou mudanças nas 

políticas monetária e fiscal geralmente resultam na reavaliação da moeda levando a variações 

bruscas (saltos) na taxa de câmbio em intervalos curtos de tempo, daí a importância de incluir 

saltos na modelagem da taxa de câmbio. 

Jiang (1998) indica que a evidência empírica baseada em modelos simples de salto-

difusão (ver, por exemplo, Jorion (1988), Akgiray e Booth (1988), e Johnson e Schneeweis 

(1994)) sugerem que os saltos são componentes importantes dos processos de câmbio e, 

portanto, ambos os estudos das taxas de câmbio sob incerteza devem permitir a presença de 

descontinuidade. 

Adicionalmente, Pessoa (2011) indica que o movimento de reversão à média com saltos 

de Poisson (MRMSP) é um modelo mais realista para variáveis econômicas que realizam saltos 

infrequentes e discretos, isto é, para séries que inesperadamente podem sofrer saltos ou quedas 

em alguns momentos. Por ser mais realista, esse processo explica fenômenos empíricos, como 

a probabilidade de eventos extremos. Além disso, do ponto de vista econômico, quando 

comparado com a reversão à média, ele evita o excesso de previsibilidade. Entretanto, ele 
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também apresenta desvantagens tais como a dificuldade de modelagem, tendo em vista o 

aumento do número e complexidade dos parâmetros a serem estimados no modelo. 

Movimento de reversão à média de Ornstein Uhlenbeck 

Segundo Pessoa (2011), o Movimento de Reversão à Média (MRM) é um processo de 

Markov cujo sentido e a intensidade do desvio são dependentes do preço corrente, o que não 

ocorre com o MGB. Isso significa que esse movimento não possui incrementos independentes. 

Ainda conforme Pessoa (2011), o MRM é apropriado principalmente para variáveis econômicas 

positivas, que tendem a um preço médio de longo prazo, mas que sofrem perturbações de curto 

prazo. Isso significa que no curto prazo o preço pode subir e descer aleatoriamente, mas no 

longo prazo ele tende a voltar para o custo marginal de produção.  

O processo de reversão à média é um processo de difusão que segue uma distribuição 

log-normal, mas com a variação crescendo não proporcionalmente ao intervalo de tempo. A 

variação cresce no começo e depois de algum tempo se estabiliza em determinado valor.  A 

figura abaixo ilustra isso, para o caso dos "preços altos":  

Figura 2: Mudanças na variância do MRM ao longo do tempo 

 

Fonte: Dias (1996) 

 

A forma mais simples do MRM é o processo de Ornstein-Uhlenbeck (OU), que modela 

bem as séries de taxas de câmbio real devido ao fato de essas possuírem uma tendência à 

estacionariedade no longo prazo (Jorion e Sweeney, 1996).  

O processo de OU é dado pela seguinte equação: 

𝑑𝑥 =  𝜂 𝑥(�̅� − 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑥𝑑𝑧                                  (1) 

 

Fazendo com que x= ln (x), tem-se: 

 

𝑑𝑥 =  𝜂 (�̅� − 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧                                       (2) 
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Onde 𝜂 é a velocidade de reversão; �̅� é a média de longo prazo, que é o nível ao qual x 

tende a reverter; e 𝜎 é a volatilidade da taxa de câmbio, no caso em estudo nesta dissertação; e 

dz é o incremento de Wiener =  ε𝑡𝑑𝑡
1

2 (onde ε é a distribuição normal padrão)2. Além disso, a 

parte estocástica é representada pelo termo σdz. 

O valor esperado e a variância de 𝑥𝑡 −  �̅�  em qualquer tempo t, são dados pelas 

seguintes equações: 

𝐸(𝑥𝑡) =  �̅� + ( 𝑥0 − �̅�)𝑒−𝜂𝑡)                              (3)  
  

𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑡 −  �̅� ) =  
𝜎2

2𝜂
 (1 −  𝑒−2𝜂𝑡)                       (4)   

A partir das equações anteriores pode-se comprovar que, no longo prazo, isto é, com t 

tendendo a infinito, 𝑒−2𝜂𝑡 vai tender a zero e, consequentemente, o valor esperado vai tender a  

�̅�. Já a variância converge a 
𝜎2

2𝜂
 quando t tende ao infinito. (Pessoa, 2011) 

Na fórmula do processo de Ornstein-Uhlenbeck, sabendo que variação esperada de x 

depende da diferença entre x e �̅�, se x estiver acima de x é mais provável que x caia no próximo 

intervalo de tempo. Caso esteja abaixo, a tendência é de subida. Esse processo, além de 

satisfazer a propriedade de Markov, não possui incrementos independentes (Pessoa, 2011). 

Ainda conforme Pessoa (2011), uma das opções para se diminuir a previsibilidade de 

um processo de Ornstein-Uhlenbeck e torná-lo mais realista é adicionar um processo de salto 

como o de Poisson à equação. Caso contrário, o MRM pode ser uma escolha de modelagem 

pior, e obter um resultado menos realista que o MGB. 

Modelo de reversão à média de Ornstein-Uhlenbeck com saltos de Poisson 

O modelo de Poisson é um processo sujeito a saltos de tamanho fixo ou aleatório, com 

uma frequência que segue a distribuição de Poisson. A taxa de câmbio é um exemplo de série 

que segue esse modelo, apresentando tanto saltos para cima, quanto para baixo, os quais podem 

ser causados por reações do mercado, por exemplo, a alguma crise e/ou notícia. (Pessoa, 2011). 

Na figura abaixo, são apontados exemplos de notícias normais, denotada pela variação 

suave na taxa de câmbio, e de notícias anormais, ilustradas por saltos nas taxas. A variação 

 
2 Para maiores detalhes sobre o processo de Ornstein-Uhlenbeck com saltos de Poisson, ver Dias (1996) e Pessoa (2011). 
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suave é modelada por um processo de reversão à média (processo contínuo), enquanto os saltos 

são modelados por um processo de Poisson (processo de tempo discreto). (DIAS, 1996) 

Figura 3: Série da taxa de câmbio nominal (R$/US$) 

 
Fonte: Séries temporais Bacen. Elaboração própria 

 

Conforme Dias (1996), o modelo de Poisson é um processo de contagem em que os 

intervalos de tempo entre saltos sucessivos são variáveis aleatórias exponenciais independentes 

e identicamente distribuídas. Supondo que a taxa de câmbio siga um processo de reversão da 

média geométrica de OU com saltos de Poisson: 

𝑑𝑥 =  𝜂𝑥(�̅� − 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑥𝑑𝑧 + 𝑥𝑑𝑞                               (5)   
Fazendo x = ln(x), tem-se 
 

𝑑𝑥 =  𝜂(�̅� − 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 + 𝑑𝑞                                   (6)    
 

Onde 𝜂 é a velocidade de reversão; �̅� é a média de longo prazo, que é o nível ao qual x 

tende a reverter; 𝜎 é a volatilidade da taxa de câmbio real, no caso em estudo nesta dissertação; 

e dq é o salto de Poisson que representa mudanças discretas na variável em estudo (taxa de 

câmbio real). Ademais, a parte estocástica contínua é dada por σdz, como na equação (2). 

Sendo λ a taxa média de chegada de um evento (salto), em um determinado intervalo 

infinitesimal de tempo, dt, a probabilidade de o salto ocorrer é dada por λdt . Já a probabilidade 

de não-ocorrência do evento é dada pelo seu complemento, ou seja, 1− λdt (Pessoa, 2011).  O 

termo de Poisson dq apresenta valor zero a maior parte do tempo, mas com a frequência λ, 

assume um valor, causando um salto na variável subjacente. Em termos matemáticos temos: 

𝑑𝑞 =  {
0        
Φ − 1

       , com probabilidade de 1 − λdt
, com probabilidade de λdt
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A suposição usual e prática é que os processos Wiener (dz) e Poisson (dq) não são 

correlacionados. O tamanho / direção do salto pode ser aleatório. Na equação acima, Φ é a 

distribuição de probabilidade do tamanho do salto. Dado um salto, o tamanho esperado do salto 

é k = E [ Φ-1] . (Dias, 1996). 

 

2.1.5 Medidas para estimação da perda: VaR e CVaR 

Conforme Zrazhevska e Zrazhevsky (2016), medidas Variance at Risk (VaR) e 

Conditional Variance at Risk (CVaR) são amplamente utilizadas para a estimativa do risco (que 

pode ser visto como perda) decorrente de atividades operacionais, financeiras e outras de uma 

empresa.  

O VaR tornou-se uma medida de risco padrão amplamente utilizada por causa de sua 

simplicidade e facilidade de cálculo. Porém, essa medida tem dois inconvenientes: i) não é 

coerente no sentido de que não tem a propriedade de sub-aditividade; e ii) não permite 

determinar o tamanho das perdas potenciais que excedem o nível dado. Assim, o CVaR ou 

Perda Média Esperada (Expected Shortfall (ES)), foi introduzido para resolver esses problemas.  

A seguir, são explicados em linhas gerais os dois métodos. 

a) Value at Risk (VaR)  

Segundo Rocha (2013), o VaR tenta resumir em um único número a perda máxima 

esperada dentro de certo prazo e com certo grau de confiança estatística. Ele pode ser traduzido 

como a quantia em que as perdas não se excederão em (1-α) % dos cenários.   

O VaR avalia a variável aleatória que represente o ganho (ou a perda) da firma. Um 

VaR (95%) indica que existem 5 chances em 100 de que o prejuízo seja maior do que o indicado 

pelo VaR no prazo para o qual foi calculado. Assim, ele depende do prazo e do grau (1-α) % de 

confiança desejado. Conforme Rocha (2013), o VaR pode ser interpretado como: há uma 

certeza de (1-α) % de que não haverá perdas maiores do que V unidades nos próximos n dias.  

O VaR é, por definição, um quantil associado a um percentil extremo da distribuição 

(usualmente 1% ou 5%). Com ele, pode-se calcular, por exemplo, o pior resultado entre os 95% 

melhores ou o melhor entre os 5% piores. Nesse caso, o valor de corte é o VaR de 5%. 
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De acordo com Jorion (2001), o VaR deve ser visto como um procedimento necessário, 

mas não suficiente, para o controle do risco, pois é limitado ao percentil definido, não 

mostrando a possibilidade de perda para casos que vão além desse percentil. 

b)  Conditional Value at Risk (CVaR)  

Segundo Rocha (2013), apesar de o VaR ser uma medida largamente utilizada na gestão 

de riscos, ele sofre críticas, como a de não fornecer a estimativa do tamanho da perda esperada 

uma vez que a perda tenha excedido o valor crítico estabelecido, ou seja não traz nenhuma 

informação sobre as perdas maiores que o valor encontrado para o quantil 1-α, que muitas vezes 

podem ser de montante considerável e muito prejudiciais. O autor exemplifica o caso de uma 

carteira em que o VaR de 95% de confiança é R$100,00, o que significa que há apenas 5% de 

chance de a carteira perder mais de R$100,00. Porém, indica que o problema de tal métrica é 

não apresentar o "quão" grande pode ser essa perda de além dos R$100,00 estipulados. 

Rocha (2013) aponta que a o CVaR supre essa lacuna do VaR, por indicar a perda média 

que excede o VaR, ou seja, quantificar o "quão" grande é, na média, a perda a que se está sujeito 

em uma determinada carteira, fornecendo, dessa forma, informações sobre a distribuição da 

cauda. Nesse sentido, o CVaR pode ser definido como a média ponderada das perdas extremas 

na cauda da distribuição dos retornos possíveis, além do ponto de corte do valor em risco (VaR). 

Enquanto o VaR representa a pior perda de caso associada a uma probabilidade e um horizonte 

de tempo, o CVaR é a perda esperada se o limiar de pior caso for cruzado. O CVaR, em outras 

palavras, quantifica as perdas esperadas que ocorrem além do ponto de corte do VaR. 

Portanto, enquanto o VaR responde a pergunta "Qual a perda mínima incorrida pela 

carteira nos α% piores cenários?", o CVaR responde a questão "Qual a perda média incorrida 

pela carteira nos α% piores cenários?".  

Segundo Sarykalin et al (2008), a medida de risco de VaR não controla cenários que 

excedam o VaR. Por exemplo, você pode aumentar significativamente a maior perda que 

excede o VaR, mas a medida de risco de VaR não será alterada. Assim, o CVaR possui a 

propriedade de detectar a presença de eventos catastróficos na distribuição avaliada, é 

considerado uma medida coerente de risco e é mais pessimista que o VaR (Rocha, 2013). 

Rocha (2013) indica que matematicamente pode-se definir o CVaR como a esperança 

condicional de perdas da carteira superiores ao VaR. Suponha-se que r representa o conjunto 
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de retornos da distribuição do ativo ou da carteira, que VaRα(r) é o VaR com 100*(1- α) % de 

nível de confiança, de modo que o CVaRα(r) define-se como:  

𝐶𝑉𝑎𝑅α(𝑟) = 𝐸[𝑟 | 𝑟 ≥  𝑉𝑎𝑅α(𝑟)] 

Assim, para o mesmo nível de confiança, o VaR é o limite inferior para o CVaR 

(Sarykalin et al, 2008). A figura abaixo representa graficamente a diferença entre o Var e CVaR: 

Figura 4: VaR e CVaR 

 
Fonte: Rocha (2013) 

 

2.2  Perspectiva teórica e conceitual escolhida 

A partir da análise da literatura, a presente dissertação propõe aplicar o mecanismo de 

garantia cambial atrelado à receita em que a variável de incerteza é a taxa de câmbio real, assim 

como fez Brandão (2018), dado que esse modelo já foi discutido em 2017 para a concessão de 

aeroportos no Brasil no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) da Presidência 

da República e no âmbito de consulta pública. Contudo, dado que tal modelo não foi adiante 

em 2017, buscou-se que o mecanismo simulado adotasse as melhores práticas da experiência 

na América Latina, como as do mecanismo adotado no Chile (World Bank, 2012). Assim, foi 

inserindo no modelo simulado um limite para o percentual da perda coberta pela garantia -que 

é de 85%- e a imposição de pagamento a ser feito para ter direito ao seguro.   

Para modelar a taxa de câmbio, propõe-se o uso do Movimento de Reversão à Média de 

Ornstein Uhlenbeck com saltos de Poisson, em função de a literatura indicar que a característica 

de reversão à média com a presença de eventuais saltos é mais adequada para representar o 
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comportamento da taxa de câmbio, sendo mais aderente à realidade econômica, com forças de 

demanda e oferta agindo quando os preços estão longe de um determinado nível de equilíbrio. 

Para estimar a perda, será utilizado o CVaR, pois a literatura mostra que o 

gerenciamento de riscos/perdas com funções CVaR permite obter uma imagem dos riscos mais 

extremos, o que se entende como mais adequado, especialmente tratando-se da estimação das 

perdas para o governo, para evitar a geração de grandes passivos contingentes para este último. 

Quadro 6: Quadro-resumo do referencial teórico e conceitual  

    

Fonte: Elaboração própria 

 

3. Metodologia e procedimentos de pesquisa 

Neste capítulo será explicado o modelo teórico usado para estimar a perda da Codesa e 

do governo nos cenários com e sem garantia cambial. Diante do exposto na seção “2.1.4 

Modelos para previsibilidade da taxa de câmbio”, será apresentado como o Movimento de 

Reversão à Média de Ornstein-Uhlenbeck com saltos de Poisson foi usado para modelar as 

séries das taxas de câmbio real, que foram utilizadas na  projeção do fluxo de caixa da Codesa 

com e sem garantia cambial. A seguir, será apresentado como foi feita a estruturação dos 

componentes do fluxo de caixa, a partir do qual foi estimada a perda da Codesa e do governo 

nos cenários com e sem garantia cambial.  

Além disso, será explicado como foi estimado o impacto fiscal do mecanismo de 

garantia cambial para o governo, quando comparado com o risco da continuação da política de 

transferência de recursos da União para execução de investimentos na Codesa. 

3.1  Modelo teórico 
Para investigar a perda média na ausência e na presença de garantia cambial, será 

construído um modelo de garantia cambial que é basicamente um modelo de garantia de receita 

mínima (MRG, na sigla em inglês), como o proposto por Brandão (2018) com adição de itens 

do modelo chileno, a saber: i) preço pago pelo seguro (0,75% da receita mínima garantida 

(MRG)); ii) limite de pagamento pelo governo ao concessionário (85% da diferença entre 

Dado analisado Perspectiva teórico-conceitual adotada

Mecanismo de garantia cambial Brandão (2018) + componentes da experiência internacional chilena

Modelagem da taxa de câmbio Movimento de reversão à média de Ornstein Uhlenbeck com saltos de Poisson

Estimativa de perda Conditional Value at Risk (CVaR)
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receita projetada e realizada em função da variação cambial (DC) ); e iii) limite de 

compartilhamento de receita do concessionário com o governo (85% da DC). 

No caso da ausência de garantia cambial, o modelo é implementado por meio da 

construção do fluxo de caixa da Codesa, no qual a taxa de câmbio real será a variável de 

incerteza, dado que será a única variável não constante, que variará conforme o Movimento de 

Reversão à Média de Ornstein Uhlenbeck com saltos de Poisson, em linha com o apresentado 

na seção 2.1.4 Modelos teóricos para previsibilidade da taxa de câmbio.  

A perda esperada para o concessionário será calculada por meio do método CVaR, que 

fornece a perda média se o limiar de pior caso for cruzado. O uso desse método irá requerer a 

obtenção do VPL do Fluxo de Caixa Descontado da Codesa de forma estocástica, sendo a taxa 

de desconto usada a do Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Capital Cost 

(WACC)) do setor portuário (10,02%) divulgado na Nota Conjunta SEI nº 

2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL/MF.  

Serão, então, simulados 10.000 cenários para a taxa de câmbio real, por meio de um 

processo de simulação de Monte Carlo usado no fluxo de caixa em questão. Assim, será obtida 

a distribuição de probabilidade do VPL para os 10.000 cenários da taxa de câmbio.  

O VPL deverá ser suficientemente positivo para cobrir uma expectativa de perda em 

função dos riscos do projeto. Essa perda é estimada utilizando a métrica do CVaR, que fornece 

o valor médio que pode ser perdido com uma probabilidade de perda, aqui estipulada em 5%. 

Por exemplo, se o CVaR do projeto for R$ 200 milhões (ou outro valor), o VPL deverá 

ser igual ou maior do que esse valor, que deixa o investidor confortável para participar do 

projeto.  

O fluxograma abaixo resume o procedimento adotado: 

Figura 5: Fluxograma do procedimento para obter o CVaR do concessionário 

 

O mecanismo MRG será usado para reduzir a probabilidade de ter o VPL negativo, 

deslocando a distribuição para a direita, de modo que o VPL é aumentado e a probabilidade de 

Geração de 10.000 
cenários aleatórios 
para cada período t 
da taxa câmbio real  

Obtenção de 10.000 
Fluxos de Caixa 

Descontados para 
cada período t

Obtenção de 10.000 
VPLs da CODESA 

Cálculo do CVaR 
com probabilidade 
de 5% = percentil 5 

dos 10.000 VPLs
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perda é reduzida.  O deslocamento no VPL será dado pela métrica de exposição ao risco do 

investidor, estimada pelo CVaR. 

No caso da implementação de garantia cambial, o modelo segue os mesmos 

procedimentos do relatado no caso de ausência de garantia cambial, com a diferença que, na 

receita bruta da Codesa será adicionada uma rubrica referente à garantia cambial. Nessa rubrica, 

haverá o pagamento do concessionário para usufruir da garantia (a exemplo da taxa existente 

no Chile) e, além disso, poderá haver entrada ou saída de recursos para a concessionária3.  

A citada entrada será proveniente de compensação financeira paga pelo governo ao 

concessionário, no caso de a variação cambial tornar as receitas menores do que seriam caso 

crescessem conforme a menor entre as seguintes taxas: taxa média de crescimento real histórica 

dos últimos 5 anos (2014 a 2018) das receitas ou taxa média real de um título NTN-B de 

aproximadamente 30 anos negociada em 2018, a qual representa o custo de oportunidade para 

o Tesouro Nacional.  Por sua vez, a saída de recursos será oriunda de compensação financeira 

paga pelo concessionário ao governo, no caso de a variação cambial tornar as receitas maiores 

do que seriam se crescessem conforme a menor entre as seguintes taxas: taxa média de 

crescimento histórica das receitas ou taxa média de um título NTN-B negociado em 2018 com 

vencimento em 15/08/2050 (isto é, uma NTN-B de aproximadamente 30 anos). 

A perda esperada pelo governo em função das garantias cambiais, por sua vez, será 

calculada por meio do VPL do fluxo de pagamentos referentes à receita mínima garantida à 

Codesa (em função do mecanismo de garantia cambial) de forma estocástica. A variável de 

incerteza também será a taxa de câmbio real e os cenários aleatórios serão projetados levando 

em conta o Movimento de Reversão à Média de Ornstein Uhlenbeck com saltos de Poisson. 

Seguindo a mesma lógica, serão projetados 10.000 cenários de VPL (cuja taxa de desconto é 

dada pela taxa média da NTN-B negociada em 2018 com vencimento em 15/08/2050), por meio 

do modelo de Monte Carlo e a perda média será obtida por meio do CVaR. 

Figura 6: Fluxograma do procedimento para obter o CVaR do governo com o MRG 

 

 
3 O funcionamento da garantia cambial será explicado com mais detalhes mais à frente na seção 3.2 Coleta de dados e 

estruturação do fluxo de caixa 

Geração de 10.000 
cenários aleatórios 
para cada período t 
da taxa câmbio real  

Obtenção de 10.000 
Fluxos de Caixa 

Descontados para 
cada período t

Obtenção de 10.000 
VPLs do fluxo de 
pagamentos do 

Tesouro ao 
concessionário 

Cálculo do CVaR 
com probabilidade 

de 5% = percentil 95 
dos 10.000 VPLs
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Além disso, para estimar o impacto, para o governo, da política de oferta de garantia 

cambial, será comparado o CVaR do valor presente dos investimentos executados com recursos 

do governo na Codesa (de 2010 a 2018) –descontado pela taxa média da NTN-B negociada em 

2018 com vencimento em 15/08/2050– com o CVaR do VPL do governo oriundo da 

implementação da garantia cambial. Por meio dessa comparação será investigado se, mantida a 

média de execução atual, o modelo de garantia cambial geraria economia para o governo.  

Figura 7: Fluxograma do procedimento para obter o CVaR da execução de investimentos 

na Codesa com recursos do governo 

 

A perda média esperada (dada pelo CVaR) do modelo com e sem garantia cambial será, 

então, comparada para a Codesa e para o governo, para verificar se a garantia cambial reduziu 

a perda média esperada para cada um deles. 

3.2  Coleta de dados e estruturação do fluxo de caixa 
Um dos objetos do trabalho é estimar a perda média no VPL acarretada pelo impacto da 

variação da taxa de câmbio real sobre as receitas. Assim, o câmbio real foi a única variável com 

incerteza no fluxo de caixa e foram estimados 10.000 cenários estocásticos desta variável para 

cada período projetado. Já as demais variáveis que afetam o fluxo de caixa da companhia foram 

modeladas de forma determinística, sendo mantidas constantes em termos reais, em valores de 

2018. Dessa forma, não foram modelados eventuais ganhos de eficiência operacional 

decorrentes de uma possível concessão ou parceria público-privada na Codesa. 

Outro objeto do trabalho é comparar a perda média que o governo pode ter ao 

implementar um mecanismo de garantia cambial com a perda de recursos oriunda da 

continuação da política de execução de investimentos na Codesa com recursos da União. Tais 

dados de execução de investimentos foram retirados do Balanço da Codesa de 2010 a 2018. 

Para incluir no fluxo de caixa o efeito da taxa de câmbio real sobre as receitas, 

inicialmente foi averiguado: i) se as receitas da Codesa estavam atreladas ao dólar; e ii) se, no 

histórico do complexo portuário administrado pela Codesa, houve correlação entre o câmbio 

real e a quantidade exportada/importada.  
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Como foi observado que nenhuma das receitas tarifárias era determinada em dólar, 

prosseguiu-se para a verificação quanto à supracitada correlação. A série da taxa de câmbio real 

deflacionada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com frequência mensal (de 

janeiro de 2003 a dezembro de 2018), foi obtida por meio do sítio de séries temporais 

disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.  

Por sua vez, as quantidades de exportação e importação foram coletadas, por nome da 

instalação portuária, no Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq), filtrados para o período de janeiro de 2010 a agosto de 2018. 

Em posse de tais dados, comparou-se a correlação da variação do volume 

importado/exportado em um período t com a variação da taxa de câmbio real no período t e nas 

suas defasagens temporais (t-1, t-2, t-3, etc). 

A análise da correlação das defasagens é importante pois a decisão de importar/exportar 

é tomada em um período anterior à movimentação da carga pelo porto. Logo, o exportador/ 

importador podem tomar como parâmetro de decisão uma taxa de câmbio passada.  

Diante da ausência de dados de volume exportado/importado para a Codesa como um 

todo, para fins de analisar a correlação, optou-se por escolher como referência os portos de 

Vitória, Praia Mole e de Barra do Riacho. Tal escolha foi devida a esses serem os principais 

portos sob autoridade portuária da Codesa4, de modo que foi considerado razoável que os 

resultados encontrados para esses portos fossem expandidos para a Codesa. Apesar de ter sido 

feita tal escolha, deve-se ter em mente que tais portos são especializados em determinada carga, 

de modo que a generalização de resultados para diferentes portos especializados pode trazer 

problemas para o entendimento da correlação em questão. 

No caso dos três portos considerados -Vitória, Barra do Riacho e Praia Mole- observou-

se que tanto o volume importado quanto o exportado apresentavam fraca correlação com a taxa 

de câmbio real, conforme ilustrado pelas tabelas 1 a 6, abaixo: 

 

 
4 Apesar de os portos de Praia Mole e Barra do Riacho serem terminais de uso privativo, a movimentação nesses portos impacta 

as receitas tarifárias da Codesa, que arrecada tarifas operacionais (ligadas, por exemplo, à movimentação de carga) dos 

mencionados portos.   
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Tabela 1: Porto de Vitória- relação entre volume importado e câmbio real – janeiro de 

2010 a agosto 2018 

 

Tabela 2: Porto de Vitória- relação entre volume exportado e câmbio real – janeiro de 

2010 a agosto 2018 

 

Tabela 3: Terminal Especializado de Barra do Riacho-Portocel5- relação entre volume 

importado e câmbio real – janeiro de 2010 a agosto 2018 

 

Tabela 4: Terminal Especializado de Barra do Riacho-Portocel- relação entre volume 

exportado e câmbio real – janeiro de 2010 a agosto 2018 

 

Tabela 5: Terminal de Praia Mole (TPM)6 -relação entre volume importado e câmbio real 

– janeiro de 2010 a agosto 2018 

 

 
5 O Terminal Especializado de Barra do Riacho ou Portocel é um terminal de uso privativo localizado dentro da área do Porto 

Organizado de Barra do Riacho. 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 t-11 t-12

0,04 -0,14 -0,11 0,10 -0,13 -0,01 -0,29 -0,10 0,30 -0,12 0,18 0,10 0,15
Fonte: SIG/Antaq e Séries temporais/Bacen

Correlação da variação da importação (em ti, para i=t) com a variação na taxa de câmbio 

real em ti, para i igual a: 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 t-11 t-12

0,07 0,04 0,10 0,08 0,02 -0,04 0,15 -0,02 0,00 -0,04 -0,06 0,08 0,06

Fonte: SIG/Antaq e Séries temporais/Bacen

Correlação da variação da exportação (em ti, para i=t) com a variação na taxa de câmbio 

real em ti, para i igual a: 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 t-11 t-12

0,02 -0,01 0,17 -0,10 0,03 -0,05 -0,05 -0,09 -0,13 -0,07 0,09 -0,02 0,05
Fonte: SIG/Antaq e Séries temporais/Bacen

Correlação da variação da importação (em ti, para i=t) com a variação na taxa de 

câmbio real em ti, para i igual a: 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 t-11 t-12

0,09 -0,03 0,08 -0,07 0,06 -0,02 0,16 -0,12 -0,05 0,16 0,10 -0,11 -0,06
Fonte: SIG/Antaq e Séries temporais/Bacen

Correlação da variação da exportação (em ti, para i=t) com a variação na taxa de 

câmbio real em ti, para i igual a: 
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Tabela 6: Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS)6 -relação entre volume exportado e 

câmbio real – janeiro de 2010 a agosto 2018 

 

Embora as correlações encontradas entre a taxa de câmbio real e as exportações e 

importações dos portos da Codesa tenham sido baixas, como a quantidade movimentada em 

operações de importação e exportação da Codesa representa uma parcela diminuta dos volumes 

exportados/importados a nível nacional, foram também analisados estudos sobre a relação entre 

taxa de câmbio real e quantidade exportada/importada no Brasil, para verificar se a literatura 

mostra uma correlação maior.  

Como a literatura apresentou valores maiores de correlação, foi adotada a premissa de 

que, ao conceder ou privatizar a Codesa, as quantidades exportadas e importadas tenderiam a 

aumentar e a correlação em questão tenderia a se assemelhar à encontrada na literatura. Desse 

modo, por simplificação e por fugir ao escopo desta dissertação a estimação das elasticidades-

câmbio de exportação e de importação, este trabalho considerou que as quantidades 

exportadas/importadas da Codesa são afetadas conforme a elasticidade-câmbio das 

exportações/importações verificada no Brasil. Para isso, usou-se a média encontrada, nos 

estudos pesquisados, das elasticidades positivas no caso das exportações e, no caso das 

importações, das elasticidades negativas encontradas e relatadas nos quadros 4 e 5 constantes 

da seção “2.1.3 Relação taxa de câmbio real x quantidade exportada/importada”7 

Fluxo de Caixa da Codesa 

Para aplicação do modelo teórico apresentado em “3.2 Modelo Teórico”, foram 

promovidas adaptações ao fluxo de caixa original. Nesse sentido, o objetivo foi chegar na 

estrutura resumida8 representada na Figura 8, como apresentado em Damodaran (2004): 

 

 

 
6 O TPS também é chamado de Terminal Marítimo Alfandegado Privativo de Uso Misto de Praia Mole. 
7 Não está no escopo desta dissertação estimar a elasticidade-cambio das exportações/importações para a Codesa, mas sim 

entender como poderia ser implementado um modelo de garantia cambial e seus efeitos sobre a perda esperada para o 

concessionário e o governo. 
8 Cabe relembrar que o mecanismo de garantia cambial será um dos componentes da receita bruta da CODESA. 

t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 t-11 t-12

-0,07 0,12 -0,07 0,00 0,20 -0,06 0,09 -0,12 0,11 -0,04 -0,07 0,13 -0,04
Fonte: SIG/Antaq e Séries temporais/Bacen

Correlação da variação da exportação (em ti, para i=t) com a variação na 

taxa de câmbio real em ti, para i igual a: 
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Figura 8: Estrutura do fluxo de caixa  

 

A seguir será apresentado como a receita foi estimada, uma vez que esta é um 

componente variável do fluxo de caixa, pois é impactada pela variação na taxa de câmbio real. 

Projeção da receita 

A receita será projetada de acordo com as seguintes equações: 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑄𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   (7) 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1  →  (𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1) = 0  (8), onde: 

• Pt é uma constante dada pelo preço médio (
receita

Qtotal
) do Balanço da Codesa de 2018; 

• Qt
total é quantidade total movimentada pela CODESA, em que: 

𝑄𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑡

𝑀 +  𝑄𝑡
𝑋 + 𝑄𝑡

𝐶   (9)   ,onde: 

• Qt
Mé a quantidade movimentada pela CODESA em operações de importação; 

• Qt
Xé a quantidade movimentada pela CODESA em operações de exportação; 

• Qt
Cé a quantidade movimentada pela CODESA em operações de cabotagem; 

𝑄𝑡
𝐶 = 𝑄𝑡−1

𝐶  →  (𝑄𝑡
𝐶 − 𝑄𝑡−1

𝐶 )  = 0   (10) 

𝑄𝑡
𝑀 = (1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑀) ∗ 𝑄𝑡−1

𝑀          (11), onde: 

• Δ%CRt é a variação percentual da taxa de câmbio real projetada para o período t conforme 

o Movimento de Reversão à Média de Ornstein Uhlenbeck com saltos de Poisson (cuja 

modelagem é apresentada na seção 3.3 Modelagem da taxa de câmbio real); 

Método detalhado Método resumido

(+) Receita portuária (a) Receita bruta

(+) Receita de arrendamento (b) margem EBITDA 

Receita bruta (c ) EBITDA =  (a)*(b)

(-) Tributos sobre faturamento (d) Depreciação 

= Receita Líquida (e) Amortização

(-) Despesas operacionais e administrativas (f) EBIT = (c ) - (d) - (e )

(-) Depreciação (g) Alíquota CLSS e imposto de renda - 34%

(-) Amortização (h) CAPEX investimentos

 = EBIT (Lucros antes de Imposto de Renda) (i) Necessidade de capital de giro = 0

(-) CSLL (j) FCL da empresa = (f)*(1-g) + (d) + (e) - (h)

(-) Imposto de renda

= Lucro Líquido

(+) Depreciação 

(+) Amortização

 = EBITDA

(-) CAPEX investimentos

(-) Necessidade de capital de giro = 0

 = FCL da empresa

 =
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• εCRM é a elasticidade câmbio da quantidade importada, que representa a média (excluindo 

valores positivos de elasticidade) indicada no quadro 4, em que: 

𝑄𝑡
𝑋 = (1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑋) ∗ 𝑄𝑡−1

𝑋   (12), onde: 

• εCRX é a elasticidade câmbio da quantidade exportada, que representa a média indicada no 

quadro 5. 

Dessa forma, ao substituirmos as equações (9), (11) e (12) dentro da equação (7), 

encontramos a equação de projeção da receita detalhada abaixo: 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝑃𝑡 ∗ [(1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑀) ∗ 𝑄𝑡−1
𝑀 + (1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑋) ∗ 𝑄𝑡−1

𝑋 ] + 𝑃𝑡*𝑄𝑡
𝐶 (13) 

A seguir será apresentado como o mecanismo de garantia cambial foi estimado, uma 

vez que ele é um componente do fluxo de caixa afetado pela receita do concessionário. 

Receita garantida com vistas mitigar o risco cambial  

O mecanismo de garantia cambial será definido em molde semelhante ao modelo do 

Chile. Assim, a garantia cambial (que será basicamente um MRG) será uma forma de seguro 

opcional, em que a concessionária pode optar por pagar uma taxa de 0,75% da receita mínima 

garantida (MRG), se desejar obtê-lo (Rangel, 2017).  

O montante financeiro que o concessionário receberá do governo ou a ele pagará será 

aferido por meio da variável denominada “diferença em função da variação cambial (DC)”. A 

DC é computada por meio da diferença entre a variável Receita Mínima Garantida (MRG) e a 

receita do concessionário estimada pela equação (7). A MRG indica qual seria o ganho do 

concessionário caso a  𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡−1 crescesse de acordo com a taxa média de crescimento real 

histórica dos últimos 5 anos (2014 a 2018) da receita da CODESA, não ultrapassando a taxa 

média real de um título NTN-B de 30 anos negociada em 2018, que representa o custo de 

oportunidade do Tesouro Nacional.  

O mecanismo de garantia cambial é dado pelas seguintes equações: 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝑃𝑡 ∗ [(1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑀) ∗ 𝑄𝑡−1
𝑀 + (1 +  Δ%𝐶𝑅𝑡 ∗  𝜀𝐶𝑅𝑋) ∗ 𝑄𝑡−1

𝑋 ] + 𝑃𝑡*𝑄𝑡
𝐶  (13)   

MRGt  = 𝑚𝑖𝑛[𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡−1 ∗ ( 1 + 𝑁𝑇𝑁 − 𝐵), 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡−1 ∗ ( 1 + 𝑡𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎)] (14)   

DCt = MGRt− 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡      (15)  
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CCt = 0,85* DCt            (16)    

Onde: 

• Receitat = receita no período t; 

• Receitat-1 = receita no período t-1; 

• Pt = constante definida pelo preço médio (receita/Qtotal)  da demonstração contábil da 

Codesa de 2018; 

• MRGt = receita mínima garantida no período t; 

• NTN-B é a taxa média real de um título NTN-B com vencimento em 15/08/2050 negociada 

em 2018; 

• 𝑡𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 é a taxa média de crescimento real histórica dos últimos 5 anos (2014 a 

2018) da receita da CODESA; 

• DCt = diferença em função da variação cambial no período t; 

• CCt = complementação ou compartilhamento de receitas pelo governo ou pelo 

concessionário, respectivamente, no período t; 

Seguindo o modelo chileno, a MRG é um seguro para o concessionário, cujo preço é 

igual a 0,75% da receita garantida pelo governo e que será pago, em todos os cenários, para ter 

direito à garantia. Além disso, quando a MRG for maior do que a receita prevista pela equação 

(13) (DC>0), o concessionário receberá uma complementação financeira do governo, cujo valor 

é igual a 85%*DC. No caso de DC< 0, o concessionário fará o compartilhamento das suas 

receitas adicionais com o governo (isto é, o governo receberá uma compensação financeira do 

concessionário) no montante de 85%*DC. Se DC = 0, então não haverá nenhum fluxo de 

pagamento entre o concessionário e o governo, exceto o valor que o concessionário paga, em 

todos os casos, para ter direito ao mecanismo de garantia cambial.  

Dessa forma, a rubrica que representa o fluxo de caixa da concessionária (conct) para 

um para um período t é expressa da seguinte forma: 

Se DC>0, conct = 85%*DCt − 0,75%*MRGt                   (17)  

Se DC<0, conct =  − 0,75%*MRGt −   85%*DCt           (18)  

Se DC=0, conct = − 0,75%*MRGt                              (19)  

Por seu turno, o fluxo de caixa do governo (govt) para um para um período t é expresso 

do seguinte modo: 
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Se DC>0, govt = 0,75%*MRGt −   85%*DCt                      (20)  

Se DC<0, govt = 0,75%*MRGt +   85%*DCt                       (21)  

Se DC=0, govt  = 0,75%*MRGt                                     (22)  

O funcionamento do mecanismo de garantia cambial está resumido no esquema abaixo: 

Figura 9: Funcionamento do mecanismo de garantial cambial 

 

O mecanismo de garantia cambial está também representado, na figura abaixo: 

Figura 10: Fluxo da concessionária na presença de mecanismo de garantia cambial (R$) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Adicionalmente, serão realizados alguns exercícios de sensibilidade da perda esperada 

pelo concessionário e pelo governo, por exemplo, em relação ao (a): i) percentual de 85% da 

diferença cambial (DC), montante definido como o valor garantido pelo governo; ii) preço do 

seguro cambial (estabelecido no modelo como 0,75% da MRG); e iii) elasticidade-câmbio das 

exportações e das importações. Desse modo, poderá ser analisado como a perda esperada 

responde às variações no limite de garantia dado pelo governo ao concessionário.  

 

3.3  Modelagem da taxa de câmbio real 
A seguir será apresentado como a taxa de câmbio real foi modelada, pois esta é o 

componente variável do fluxo de caixa, que impacta a receita do concessionário. 

 

Uso do processo Estocástico de Movimento de Reversão à Média e simulação de Monte 

Carlo na modelagem da taxa de câmbio real  

Conforme Pessoa (2011), para estimar os parâmetros do MRM é necessária a utilização 

de um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), dado que a equação 𝑑𝑥 =

 𝜂 (�̅� − 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 é a versão em tempo contínuo para um processo autoregressivo de primeira 

ordem AR(1). Essa equação é o caso limite quando t →0 para o seguinte AR(1): 

𝑥𝑡 −  𝑥𝑡−1 =  �̅� (1 −  𝑒−η ) + (𝑒−η − 1) 𝑥𝑡−1 +  ε 𝑡                        (23)    

𝑂𝑛𝑑𝑒 ε 𝑡~ 𝑁(0, σ ε 
2 )  𝑒   σ ε 

2 =   
σ 2

2η
 (1 − 𝑒−2η).                               (24)    

A equação (23), quando aplicada para o caso da modelagem da taxa de câmbio real, tem 

o seguinte formato:  

𝐶𝑅𝑡 −  𝐶𝑅𝑡−1 =  𝐶𝑅̅̅ ̅̅  (1 −  𝑒−η ) + (𝑒−η − 1) 𝐶𝑅𝑡−1 +  ε 𝑡               (25)                

𝑂𝑛𝑑𝑒 ε 𝑡~ 𝑁(0, σ ε 
2 )𝑒   σ ε 

2 =   
σ 2

2η
 (1 − 𝑒−2η).                                  (26)               

Seguindo as indicações de Pessoa (2011), para encontrar a taxa de câmbio real média 

(𝐶𝑅̅̅ ̅̅  ) – para a qual a taxa de câmbio real irá convergir no longo prazo – e a velocidade de 

convergência (η), foi necessário rodar uma regressão (feita por meio do software E-views, 

conforme figura 11) em  que a variável dependente foi  𝐶𝑅𝑡 −  𝐶𝑅𝑡−1 e a variável independente 

 𝐶𝑅𝑡−1 , como mostra a equação 27.  

𝐶𝑅𝑡 −  𝐶𝑅𝑡−1 = 𝑎 + 𝑏𝐶𝑅𝑡−1 +  ε 𝑡                                                      (27)                  
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Figura 11: Regressão feita no software E-views 

 
 

Assim, são obtidos os coeficientes a e b, a taxa de câmbio real média (𝐶𝑅̅̅ ̅̅ ), a velocidade 

de convergência (η) e o desvio-padrão dos choques ( σε ) conforme abaixo (Pessoa,2011):  

𝐶𝑅̅̅ ̅̅ = - 
â

�̂�
                                      (28)           

 

η̂ =  − log(1 + �̂�)                  (29)           

 

σ̂ =  σ̂ε (
log(1+�̂�)

(1+ �̂�)2−1
)

1

2
                (30)           

 
Onde σ̂ε é o desvio padrão do erro da regressão. 

Os resultados foram os seguintes: 

 
a= 0,121038                                 (31)           

b= -0,3915                                    (32)           

σ̂ε = 0,128972                          (33)           

𝐶𝑅̅̅ ̅̅ = 3,091489                         (34)           

η = 0,01734                                 (35)           

σ̂ = 0,06130                              (36)           

Dessa forma, pode-se reescrever a equação (25) com os termos obtidos nas equações 

(28) a (36): 

𝐶𝑅 𝑠𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡 =   𝐶𝑅𝑡−1 + 3,091489 (1 −  𝑒−0,01734 ) + (𝑒−0,01734 − 1) 𝐶𝑅𝑡−1 + ε𝑡   (37)  

 

Aplicação da Simulação de Monte Carlo  
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Conforme Pessoa (2011), simulação é qualquer método analítico que tem a intenção de 

imitar um sistema real. Em uma simulação são calculados inúmeros cenários de um modelo 

utilizando distribuições de probabilidade para as variáveis incertas. Como todos os cenários 

produzem resultados associados, cada cenário pode vir a ter uma previsão.  

Nesta técnica geram-se aleatoriamente os valores das variáveis estocásticas para simular 

um modelo na vida real. Ela tem como inputs as distribuições de probabilidade das variáveis de 

entrada e as equações que as conectam ao resultado para a geração do output. Quanto à precisão 

desse tipo de simulação, se considerarmos que a lei dos grandes números diz que se o número 

de iterações for grande, a média da distribuição obtida na simulação convergirá para a média 

teórica correta e o erro diminuirá quanto mais iterações forem realizadas.  (Pessoa, 2011) 

Nesta dissertação, o método de Monte Carlo é usado para estimar o desvio padrão 

estocástico do termo erro presente na modelagem da taxa de câmbio real (equação (26)) para a 

partir dele estimar o erro estocástico e, com ele, determinar a taxa de câmbio real, usada no 

fluxo de caixa da Codesa. A taxa de câmbio real será a única variável não constante do fluxo 

de caixa, de modo que influenciará a perda média esperada pela Codesa na presença da garantia 

cambial, bem como a perda média esperada pelo governo ao ofertar a garantia cambial. 

Nesse contexto, foram gerados, na planilha eletrônica Excel, desvios padrões criados 

aleatoriamente para um dado cenário i e um período t (𝑧𝑡
𝑖) e, assim, foram estimados 10 mil 

desvios padrões aleatórios para cada mês de projeção por 120 meses (10 anos). 

Uma vez que o termo erro segue uma distribuição normal, foi utilizada a função 

INV.NORM em conjunto com a função ALEATÓRIO() para gerar os 𝑧𝑡
𝑖 , usando: 

 =inv.norm9(aleatório10(); 0; 1)            (38), 

onde µ é a média e σ é o desvio padrão da distribuição normal, que são, respectivamente, zero 

(0) e 1.  

 
9 A função inv.norm retorna o inverso da distribuição cumulativa normal. A sintaxe dessas funções são as seguintes: 

inv.norm(probabilidade; média; desvio_padrão), onde: 

• probabilidade é a probabilidade associada à distribuição normal. 

• média   é a média da distribuição normal em uso. 

• Desvio_padrão é o desvio padrão da distribuição normal em uso; é um parâmetro da distribuição.  
10 ALEATÓRIO( ) retorna um número aleatório real entre 0 e 1 distribuído uniformemente. 
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A seguir, é possível obter o erro estocástico (𝑒𝑡
𝑖) do processo de Ornstein Uhlenbeck com saltos 

a partir dos desvios padrões aleatórios (𝑧𝑡
𝑖) estimados, por meio dos quais serão gerados 

variáveis normais reduzidas pela transformação  𝑒𝑡
𝑖= 𝑧𝑡

𝑖  ×σ + µ , onde µ é a média e σ é o desvio 

padrão da distribuição normal desejada, que, no caso, são respectivamente zero (0) e a raiz 

quadrada da variância do processo estocástico, dados pela equação 26. 

Com o cálculo de  ε𝑡
𝑖 , é possível reescrever a equação 37 da seguinte forma: 

𝐶𝑅 𝑠𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡 =   𝐶𝑅𝑡−1 + 3,091489 (1 −  𝑒−0,01734 ) + (𝑒−0,01734 − 1) 𝐶𝑅𝑡−1 +   ε𝑡
𝑖   (39)  

Assim, tomando a taxa de câmbio real de dezembro de 2018 como referência para t=0 

(CR0=3,87), pode-se estimar a trajetória da taxa de câmbio real para cada cenário i, 

considerando o processo sem saltos. 

Figura 12: Taxa de câmbio real sem saltos 

 

Pelo gráfico acima, nota-se que a taxa de câmbio real, no longo prazo, converge para  

𝐶𝑅̅̅ ̅̅ = 3,091489, em consonância com o indicado na equação 34. Adicionalmente, ao analisar 

os histogramas da distribuição da taxa de câmbio real, nota-se que, conforme indicado na Figura 

2, há um aumento da variância da distribuição à medida que o tempo passa. 

Figura 13: Histograma da taxa de câmbio real sem saltos 
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Inclusão de saltos de Poisson à modelagem da taxa de câmbio real  

Como indicado na seção “2.1.4 Modelos para a previsibilidade da taxa de câmbio”, a 

literatura indica que os saltos são componentes importantes dos processos de câmbio, sendo 

mais realistas. Assim, buscou-se incluir um salto de Poisson na modelagem. 

Para estimar o processo de reversão à média de Ornstein-Uhlenbeck com saltos,  foi 

adicionado à equação (1) um salto seguindo uma Poisson com aproximação binomial  em que 

o evento de sucesso implica que a taxa de câmbio passará por um salto e o fracasso indica que 

a taxa não terá saltos,  em linha com Pessoa (2011). Dessa forma, tem-se a equação abaixo: 

𝐶𝑅 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡 = (𝐶𝑅 𝑠𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡) ∗ (1 + 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡)     (40)          

Para calibrar os saltos, foi encontrado o desvio padrão (4%)11 da série histórica da 

variação taxa de câmbio real. Em seguida, foi estabelecido um critério de decisão, que indicaria 

quando seria considerado que ocorreu um salto, que no caso foi definido como 2 desvios 

padrões (d.p.), que equivalem a 7,34% no caso de saltos para cima (“jump up”) e -7,34% no 

caso de saltos para baixo (“jump down”). A seguir, foi encontrada a frequência (3,13%) com 

que os saltos do tipo “jump up” ocorriam, obtida por meio da divisão do número de observações 

que variaram 2 ou mais desvios padrões pelo número total de observações, e a frequência 

(1,04%) com que os saltos do tipo “jump down” aconteciam. Assim, a frequência de ocorrência 

de saltos (“jump up” e “jump down”) é de 4,17%. Adicionalmente, foi obtido o tamanho do 

salto para cima (11,42%), dado pela média das observações maiores ou iguais a 2 desvios 

padrões e do salto para baixo (-7,34%), dado pela média das observações menores ou iguais a 

2 desvios padrões. Os parâmetros dos saltos são resumidos no quadro abaixo: 

Quadro 7: Parâmetros dos saltos de Poisson 

Desvio padrão da variação da taxa de câmbio real (a) 4% 

Critério de decisão: números de desvios-padrão (b) 2,00 

Desvio padrão * critério de decisão no caso de “jump up” (c= a*b) 7,34% 

Frequência “jump up” = (número de observações >= 2 d.p) / (número 
total de observações) (d) 

3,13% 

Tamanho do salto “jump up” = média das observações maiores ou iguais 
a 2 d.p. 

11,42% 

 
11A calibração foi feita em termos da variação percentual da taxa de câmbio real (e não em termos de reais (R$)) por motivos 

conceituais e práticos. Do ponto de vista conceitual, a fixação de um salto em termos percentuais garante que o tamanho do 

salto seja simétrico em termos relativos no período de projeção. Ademais, a opção de calibração via dados históricos em termos 

de reais é inviável, pois, caso fosse definido um valor de critério de decisão (dado em números de desvios-padrão, item b do 

quadro 7) maior do que R$ 0,63, a frequência de saltos para cima (d) e para baixo (f) seria igual a zero, indicando a ausência 

de saltos na série histórica. 
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Desvio padrão * critério de decisão no caso de “jump down” (e= a*b) *-1 -7,34% 

Frequência “jump down” = (número de observações <= 2 d.p) / (número 
total de observações) (f) 

1,04% 

Tamanho do salto “jump down” = média das observações menores ou 
iguais a 2 d.p. 

-9,64% 

Frequência total saltos (g = d + f) 4,17% 

Proporção de saltos para cima (h = d/g) 75,00% 

Proporção de saltos para baixo (i = f/g) 25,00% 

 

Para cada período analisado, foram gerados 10.000 eventos binomiais estocásticos 

utilizando a função aleatório no Excel, de modo que na média os eventos com salto ocorressem 

em 4,17% dos casos, sendo 75% dos saltos são do tipo “jump up” e 25% do tipo “jump down”, 

ao passo que os eventos de não-salto correspondem a 95,83% dos cenários, em linha com a 

parametrização especificada acima.  

Assim, tomando a taxa de câmbio real de dezembro de 2018 como referência para t=0 

(CR0=3,87), pode-se estimar a trajetória da taxa de câmbio real para cada cenário i, 

considerando o processo com saltos. A trajetória com saltos é semelhante à trajetória sem saltos, 

uma vez que as duas variáveis seguem um processo MRM. Todavia, a taxa de câmbio real com 

saltos possui uma variância maior do que a sem saltos em virtude da criação de uma cauda à 

direita devido ao “jump up” e outra cauda à esquerda devido ao “jump down” no histograma 

decorrente dos saltos, conforme a figura 15 indica. 

Figura 14: Taxa de câmbio real com saltos 
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Figura 15: Histograma da taxa de câmbio real com saltos 

 

Cálculo do VPL e Conditional Value at Risk (CVaR) 

Para aferir a perda média (CVaR) nos 5% piores cenários, foi necessário primeiramente 

obter o: i) VPL da Codesa sem MRG; ii) VPL da Codesa com MRG; iii) VPL do governo 

devido à implementação do MRG; e iv) VPL do governo oriundo da manutenção da política de 

execução de investimentos na Codesa com recursos da União. 

No cômputo do VPL da Codesa, projetou-se –para os 10.000 cenários aleatórios para 

cada período t da taxa câmbio real– o fluxo de caixa livre da empresa até o décimo ano e, 

posteriormente, calculou-se a perpetuidade do fluxo em quesito, em linha com a Figura 8: 

Estrutura do fluxo de caixa. Nesse sentido, foi necessário calcular a perpetuidade da receita 

bruta, do CAPEX e da depreciação e amortização. A perpetuidade da receita bruta foi estimada 

por meio do modelo de Gordon12, em que a taxa de crescimento equivale à taxa de crescimento 

da receita bruta registrada no décimo ano de projeção. Já o CAPEX e a amortização foram 

estimados por intermédio de uma perpetuidade sem crescimento, em virtude de a variável de 

incerteza – câmbio real – afetar diretamente somente a receita bruta.  

Após obter os VPLs citados nos itens (i) e (ii), a estimação do CVaR da CODESA nos 

5% piores cenários com e sem MRG foi realizada por meio do cálculo da média dos VPLs 

menores ou iguais ao quinto percentil. 

 
12 Ver Damodaran (2004) 
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Na estimação do VPL do governo devido à implementação do MRG, calculou-se –para 

os 10.000 cenários aleatórios para cada período t da taxa câmbio real– o fluxo de caixa do 

governo até o décimo ano e, depois, a perpetuidade do fluxo em comento conforme as equações 

(20), (21) e (22). Desse modo, foi preciso calcular a perpetuidade da receita bruta sem MRG e 

com MRG. A perpetuidade da receita bruta sem MRG foi estimada por meio do modelo de 

Gordon, em que a taxa de crescimento equivale à taxa de crescimento da receita bruta registrada 

no décimo ano de projeção. A perpetuidade com MRG, por sua vez, foi calculada por meio do 

modelo de Gordon, cuja taxa de crescimento é dada pelo mínimo da taxa de crescimento real 

histórica da receita bruta e da NTN-B de aproximadamente 30 anos.  

O cômputo do CVaR do governo nos 5% piores cenários com MRG foi realizado por 

meio do cálculo da média dos VPLs menores ou iguais ao quinto percentil. 

Por seu turno, a estimação do VPL do governo oriundo da manutenção da política da 

execução de investimentos na Codesa com recursos da União foi feito por meio de simulação 

de Monte Carlo com 10.000 cenários para os VPLs da perpetuidade dessa política, considerando 

que os valores dos investimentos executados seguem uma distribuição normal com média (R$ 

61,12 milhões13) e desvio-padrão ( R$ 37,66 milhões) históricos a preços de 2018.  

A estimação do CVaR do governo nos 5% piores cenários com continuação da política 

de execução de investimentos na Codesa com recursos do governo foi realizada por meio do 

cálculo da média dos VPLs menores ou iguais ao quinto percentil. 

3.4  Validade do processo estocástico 
Para saber se o preço é melhor modelado por um MGB ou por um MRM (e rejeitar a 

hipótese de que as séries seguem um MGB), foram seguidos os passos indicados em Pessoa 

(2011) de, primeiramente, examinar os dados e estimar a equação auto-regressiva de primeira 

ordem (dada pela equação 25, que representa a equação 23 aplicada para o caso da taxa de 

câmbio real). A seguir, buscou-se testar se o coeficiente de CRt-1 no lado direito da equação é 

significativamente diferente de zero, por meio da observação do p-valor (dado pelo termo Prob. 

= 0.0004 na figura 11) da equação em quesito. Como o p-valor é inferior ao nível de 

significância de 0,01, rejeitamos a hipótese nula de que beta = 0, ao nível de confiança de 99% 

e, consequentemente, a taxa de câmbio deve ser modelada por um MRM. 

 
13 A média e desvio padrão dos investimentos executadods foi obtida do histórico de investimentos na Codesa executados 
com recursos da União de 2010 a 2018, coletado nos balanços da Codesa. 
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Entretanto, Pessoa (2011), aponta que, para Dixit e Pyndick (1994), essa alternativa de 

teste tem fragilidades, de modo que esses autores indicam a realização de um teste de raiz 

unitária. Assim, foi realizado um teste de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), 

com o software E-Views. Nesse teste, a presença de uma ou mais raízes unitárias indica não-

estacionaridade em uma série histórica, ou seja, os valores tendem a aumentar com o transcorrer 

do tempo, assumindo diferentes padrões e, assim, não seguem um MRM.  

O ADF considera a seguinte equação estocástica e as seguintes hipóteses:  

𝑥𝑡 =   𝜇 + 𝜙1𝑥𝑡−1 +  ε 𝑡                (41)          

 

H0: ϕ =0, existem raízes unitárias; 

 

H1: ϕ <0, não existem raízes unitárias. 

A presença do MGB é rejeitada caso existam raízes unitárias, ϕ = 0, e não rejeitada caso 

contrário. Ademais, a inclinação negativa (ϕ <0) é indício de um MRM (Pessoa, 2011). 

Observando os mesmos procedimentos adotados em Pessoa (2011), entre os parâmetros 

de entrada do teste ADF no E-views, foi escolhida a opção de teste no nível, incluiu-se o 

intercepto e o número de lags foi calculado automaticamente através da opção Schwarz Info 

Criterion, com um lag máximo de 18. 

Figura 16: Tela de parâmetros do teste de Dickey-Fuller Aumentado no E-views 

 
 

Os resultados são mostrados na figura 17. Pode-se observar a partir do dado “Lag 

Length” que a série da taxa de câmbio real resultou no caso padrão do Dickey-Fuller com lag 

1, de modo que as séries dependem apenas de t-1. 
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Figura 17: Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado – Série taxa de câmbio real 

 

Segundo Pessoa (2011), para se rejeitar a hipótese nula (H0) de que existem raízes 

unitárias (e, portanto, a série não segue um MGB), a estatística do teste ADF deve ser mais 

negativa, ou seja, deve ser menor que a estatística dos valores críticos. Os resultados indicaram 

que a estatística t do teste ADF foi de -3,92, valor mais negativo que os valores críticos (-3,46, 

-2,87 e -2,57, respectivamente, a 1%, 5% e 10% de nível de significância. Logo, a série da taxa 

de câmbio real permite rejeitar a hipótese nula nos intervalos de confiança de 99%, 95% e 90%. 

Portanto, não existem raízes unitárias, a série é estacionária e, consequentemente, a série possui 

características de reversão à média. 

 

4. Resultados 

Neste capítulo, são descritos os resultados do cálculo do(a): i) perda média na presença 

e ausência da oferta de garantia cambial; e ii) do impacto da garantia cambial para o governo, 

quando comparado com o risco da continuação da política de execução de investimentos com 

recursos da União. 

Inicialmente, foi simulado o cenário (base) que buscava estimar a perda média caso a 

situação do Balanço da Codesa de 2018 permanecesse constante ao longo do tempo, exceto pela 
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receita, que seria influenciada pela variação das taxas de câmbio real. Porém, verificou-se que 

o cenário base apresentava algumas fragilidades que poderiam afetar os resultados do estudo, a 

saber:  

i) baixa variabilidade no VPL entre os 10 mil cenários, dado que o desvio padrão é de 

R$ 1,29 milhões ante um VPL médio de R$ -338 milhões, o que implica um 

coeficiente de variação da ordem de 0,4%;  

ii) nível de investimentos (Capex= R$ 42,7 milhões) bem acima da depreciação (R$ 

7,6 milhões), indicando que a capacidade do porto estaria sendo aumentada, porém, 

tal situação não estava se traduzindo em uma elevação da taxa de crescimento da 

receita bruta, dado que esta é baixa (média de 0,5% ao longo de 10 anos). 

Os fatores acima indicavam que o cenário base poderia não estar refletindo 

adequadamente a realidade de uma possível concessão da Codesa ou que as garantias cambiais 

não seriam necessárias ou que o percentual garantido no modelo estaria muito alto, podendo 

ser menor. 

Assim, buscou-se investigar quais seriam as causas dessa baixa variabilidade e como as 

perdas variavam ao alterar o percentual a ser garantido e o preço do seguro. Nesse sentido, 

foram estudados 4 cenários: i) Cenário 1- base: Replica a situação do Balanço da Codesa de 

2018; ii) Cenário 2: Supõe que Capex é igual à depreciação; iii) Cenário 3: Supõe que o porto 

é apenas importador; e iv) Cenário 4: Supõe que o porto é apenas exportador 
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Cenário 1- base: Replicação da situação do Balanço da Codesa de 2018 
 

O quadro a seguir resume os parâmetros utilizados: 

Quadro 8: Parâmetros utilizados no cenário 1 

 
 

O crescimento médio da receita bruta acumulado ao longo de 10 anos de projeção é de 

apenas 0,5%. Esse baixo crescimento ocorre em função de a variação da receita ser explicada 

por oscilações da taxa de câmbio real (conforme visto na equação 7), a qual afeta a quantidade 

importada e exportada (conforme equação 11 e 12) em sentido oposto. Assim, por exemplo, a 

elevação na taxa de câmbio causa, de um lado, a elevação das exportações, aumentando a receita 

do concessionário, porém, de outro lado, acarreta também a redução das importações, reduzindo 

a receita. Desse modo, a elevação da receita dada pelo aumento das exportações é compensada 

em alguma medida por uma redução das importações, levando a um baixo crescimento médio 

da receita bruta nesse cenário.  

O efeito de compensação depende do tamanho do volume de importação em relação ao 

de exportação e da sensibilidade às variações do câmbio, dada pela elasticidade-câmbio de 

exportação e importação. Nesse contexto, se a quantidade de exportação fosse igual à de 

importação e as elasticidades-câmbio de importação e de exportação fossem iguais, então 

teríamos um caso de hedge natural perfeito, em que a compensação seria integral.  

Parâmetro Valor Fonte

Custo Médio Ponderado de 

Capital (WACC) 
10,02%

Nota Conjunta SEI nº 

2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL-MF 

Exportada 14.324.965 (39%)

Importada 13.726.657 (37%)

Cabotagem 8.659.626 (24%)

Amortização+ depreciação 

2018 (R$ 1,00)
7.576.813           

Investimentos (CAPEX) 2018 

(R$1,00)
42.726.911        

Taxa real de crescimento 

histórica da receita (de 2014 

a 2018)

3,88%

Preço médio 2018 R$ 3,00

Exportações 0,53

Importações -0,66

Taxa média da NTN-B com 

vencimento 15/08/2050
5,44% Bloomberg

Percentual da DC garantido 85%

Percentual da MRG pago 

pelo concessionário
0,75%

Quantidade de 2018 (ton)

Elasticidade-câmbio de Média estudos pesquisados

Balanço Codesa de 2018

Critério adotado (modelo 

chileno)
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No caso da Codesa, o volume exportado responde por 39% da quantidade total e o 

importado 37%, de forma que tal composição se aproxima de um hedge natural, causando o 

efeito acima explicado de baixa variação na receita. Em contrapartida, o efeito dado pela 

sensibilidade às variações do câmbio diminui o hedge natural, uma vez que a magnitude do 

módulo da elasticidade de importação (0,66) é maior do que o módulo da elasticidade de 

exportação (0,53) e, consequentemente, variações na taxa de câmbio afetam mais fortemente as 

importações. Adicionalmente, o citado efeito do módulo das elasticidades é amplificado pela 

tendência de apreciação da moeda (real (R$)) imposta pelo MRM, o qual implica que a taxa de 

câmbio real converge para R$ 3,09 no longo prazo (conforme explicado na seção “3.3 

Modelagem da taxa de câmbio real”). Desse modo, no cenário 1, o efeito da composição do 

volume movimentado (dado por exportações e importações) domina o efeito sensibilidade, 

reduzindo a variabilidade da receita e, por conseguinte, do VPL da Codesa.  

Ao analisar o risco cambial da Codesa medido pelo CVaR antes da implementação de 

um mecanismo de garantia cambial, nota-se que, no cenário 1, o CVaR é mais sensível a 

mudanças na elasticidade-câmbio de importação do que na elasticidade-câmbio de exportação 

em função da citada tendência de apreciação da taxa de câmbio real no longo prazo. A tabela 7 

abaixo ilustra a sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção cambial a diferentes 

combinações de elasticidades de importação e exportação. 

Tabela 7: Cenário 1-Sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção cambial a diferentes 

combinações de elasticidades de importação e exportação 

 

Importa destacar que, no final do período de projeção, a composição de exportações e 

importações da Codesa é modificada, pois a quantidade importada cresce para 41% do total e a 

quantidade exportada diminui para 35%. Essa modificação é causada majoritariamente pelo 

efeito sensibilidade descrito acima e indica um aumento da exposição ao risco cambial em 

virtude de o descasamento entre o volume exportado e importado ter aumentado. 

Cumpre, ainda, analisar os benefícios e custos da implementação do mecanismo de 

garantia cambial. Do lado dos benefícios, por meio da tabela 8, nota-se que a adoção de um 

-341 0,31 0,53 1 2

-0,30 ($339,2) ($341,4) ($346,0) ($354,8)

-0,66 ($342,2) ($341,3) ($342,3) ($350,4)

-0,92 ($344,3) ($343,5) ($342,9) ($348,5)

-2,00 ($606,1) ($485,7) ($492,6) ($373,3)

Elasticidade-câmbio  de exportação

Elasticidade-câmbio de importação



48 
 

mecanismo de garantia cambial reduz o risco ao concessionário, aferido pelo CVaR, que passa 

de -R$ 341,4 milhões para -R$ 305,1 milhões com a implantação do MRG, havendo, portanto, 

uma perda menor na presença da garantia. Adicionalmente, pela análise dos histogramas dos 

VPLs da Codesa sem e com MRG, verifica-se que na presença do MRG a curva de VPLs é 

deslocada para a direita, diminuindo, portanto, o risco da concessionária. 

Embora o VPL médio seja menos negativo na presença do MRG, ele ainda é negativo, 

de forma que, no caso de uma parceria-público-privada, pode eventualmente ser necessária 

contraprestação do governo para tornar o VPL médio nulo ou positivo. 

Tabela 8: Cenário 1- Resultados para o concessionário com e sem MRG 

 

Figura 18:  Cenário 1- Histograma do VPL da concessionária com e sem MRG (R$ 

milhões) 

 

Do lado dos custos, verifica-se que o VPL médio do fluxo de garantia para o governo é 

de -R$ 1,207 bilhões em razão de o percentual garantido da DC (85%) ser elevado para um 

cenário de proximidade do “hedge” natural. Ademais, no exercício contrafactual, comparando 

o risco da manutenção  da execução de investimentos na Codesa com recursos da União com o 

risco do mecanismo de garantia cambial, observa-se uma redução de risco ao governo (de cerca 

de R$1.238 milhões), caso tal política de execução de investimentos (CVaR = - R$2,531 

milhões) seja substituída pelo mecanismo de garantia (CVaR = - R$1,293 milhões) 

 

Cenario 1 (a) Sem MRG (b) Com MRG Redução de risco CODESA = (b) - (a)

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 1,3 0,2

Média VPL (R$ milhões) -338,5 -304,7

Coeficiente de variação VPL 0,0 0,0 0,0

CVaR (R$ milhões)
-341,3 -305,1 36,2
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Tabela 9: Cenário 1- Resultados para o governo em relação ao MRG 

 

 

Figura 19:  Cenário 1- Histograma do VPL do governo com MRG (R$ milhões) 

 

Vale ressaltar que o CVaR do governo pode ser diminuído consideravelmente por meio 

de uma diminuição do percentual garantido da DC ou de um aumento do preço do seguro. 

Idealmente, o percentual garantido da DC deve ser proporcional ao risco cambial, o qual é baixo 

no cenário 1 em virtude da proximidade do “hedge” natural.  

Tabela 10: Cenário 1-Sensibilidade do CVaR do governo ao preço do seguro e ao 

percentual garantido (em R$ milhões) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenario 1 MRG governo

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 38,52

Média VPL (R$ milhões) -1.207

Coeficiente de variação VPL -0,03

CVaR perpetuidade da execução de

 investimentos com recursos da União (a)
-2.531

CVaR do governo (R$ milhões) (b) -1.293

Redução de risco governo = (b) - (a) 1.238

-1.293 5% 10% 15% 30% 50% 70% 85%

0,75% ($52) ($129) ($207) ($440) ($750) ($1.060) ($1.293)

1,50% ($25) ($103) ($181) ($413) ($724) ($1.034) ($1.267)

5% $96 $19 ($59) ($292) ($602) ($913) ($1.145)

10% $271 $193 $115 ($118) ($428) ($738) ($971)

15% $445 $367 $289 $57 ($254) ($564) ($797)

Percentual da DC garantido

Preço do seguro 

(% da MRG)
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Cenário 2- Supõe que Capex é igual à depreciação  

Quadro 9: Parâmetros utilizados no cenário 2 

 

Como mencionado, dado que o cenário 1 apresentou baixa variabilidade no VPL, 

buscou-se investigar o que a causava. Nesse sentido, foi investigado se ela ocorria em função 

de o Capex ser muito maior que a depreciação, dominando os fatores de variação do fluxo de 

caixa da Codesa, apresentado na “Figura 8: Estrutura do fluxo de caixa”.  

Como, no cenário 2, assume-se que o CAPEX é igual à depreciação, pressupõe-se que 

os investimentos da Codesa se restringem à manutenção do capital fixo instalado, não havendo, 

pois, investimentos de ampliação da capacidade de movimentação do porto. 

Assim, foi necessário realizar ajuste no parâmetro usado para simular a continuidade da 

política de execução de investimentos na Codesa com recursos da União. Nesse sentido, foi 

construída “proxy” para estimar a transferência de recursos da União para financiar atividades 

não relacionadas ao CAPEX de ampliação conforme a equação abaixo14: 

Transferências para financiar CAPEX de manutenção = transferência da União para financiar 

investimentos – CAPEX de ampliação   (42) 

 
14 As informações sobre as transferências da União para financiar investimentos e o CAPEX de ampliação foram retiradas do 

quadro de execução orçamentária de investimentos, que é disponibilizado nos relatórios anuais de demonstrações contábeis da 

Codesa. 

Parâmetro Valor Fonte

Custo Médio Ponderado de 

Capital (WACC) 
10,02%

Nota Conjunta SEI nº 

2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL-MF 

Exportada 14.324.965 (39%)

Importada 13.726.657 (37%)

Cabotagem 8.659.626 (24%)

Amortização+ depreciação 

2018 (R$ 1,00)
7.576.813           

Investimentos (CAPEX) 

2018
7.576.813           

Taxa real de crescimento 

histórica da receita (de 

2014 a 2018)

3,88%

Preço médio 2018 R$ 3,00

Exportações 0,53

Importações -0,66

Taxa média da NTN-B com 

vencimento 15/08/2050
5,44% Bloomberg

Percentual da DC garantido 85%

Percentual da MRG pago 

pelo concessionário
0,75%

Quantidade de 2018 (ton)

Balanço Codesa de 2018

Elasticidade-câmbio de Média estudos pesquisados

Critério adotado (modelo 

chileno)
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Os resultados obtidos para o cenário em questão, mostrados na tabela 11, indicam que 

a modificação do CAPEX não afeta a variabilidade do VPL, uma vez que o desvio padrão 

permanece inalterado (em R$ 1,3 milhões no caso sem MRG e R$ 0,2 milhões no caso com 

MRG). No cenário 2, o VPL médio (sem e com MRG) passa a ser positivo, em razão da 

diminuição do CAPEX em relação ao cenário 1 e, consequentemente, o coeficiente de variação 

do VPL e o CVAR também são alterados. Dado que a variabilidade dos VPL nos dois cenários 

é a mesma, a diminuição de risco oriunda do MRG também é igual neles (R$ 36,2 milhões). 

Tabela 11: Cenários 1 e 2- Resultados para o concessionário com e sem MRG  

 
 

Figura 20:  Cenário 2- Histograma do VPL da concessionária com e sem MRG (R$ 

milhões) 

 
Adicionalmente, ao analisar o risco cambial da Codesa medido pelo CVaR antes da  

garantia cambial, percebe-se que, no cenário 2, o CVaR é bastante alterado caso tivessem sido 

adotados valores diferentes para a elasticidade-câmbio de importação e de exportação (adotadas 

neste estudo como -0,66 e 0,53, respectivamente), podendo o CvaR passar de positivo, a 

negativo, quando esses valores são alterados. A tabela 12 ilustra a sensibilidade do CVaR da 

Codesa sem proteção cambial a diferentes combinações de elasticidades. 

 

Sem MRG Com MRG Sem MRG Com MRG

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 1,3 0,2 1,3 0,2

Média VPL (R$ milhões) -338,5 -304,7 12,3 46,1

Coeficiente de variação VPL 0,0 0,0 0,1 0,0

CVaR (R$ milhões) -341,3 -305,1 9,5 45,7

Redução de risco CODESA 

(com MRG - sem MRG)
n/a 36,2 n/a 36,2

Cenário 2Cenário 1
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Tabela 12:  Cenário 2- Sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção cambial a 

diferentes combinações de elasticidades de importação e exportação 

 

Do ponto de vista dos custos do governo, nota-se que o desvio padrão é igual ao do 

cenário 1 em decorrência de a mudança do CAPEX não afetar a variabilidade. Dessa forma, a 

mudança na redução de risco para o governo no cenário 1 (R$1.238 milhões) para o cenário 2 

( -R$818 milhões) é explicada somente pela diferença de contabilização das transferências da 

União para financiar os investimentos da Codesa, dado que no cenário 1 considera a totalidade 

das transferências e no cenário 2 somente as transferências destinadas ao financiamento do 

CAPEX de manutenção. 

Portanto, a análise do cenário 2 mostrou que a baixa variabilidade do VPL observada 

no cenário 1 não era explicada pelo Capex. 

Tabela 13: Cenário 2- Resultados para o governo em relação ao MRG 

 

Figura 21: Cenário 2- Histograma do VPL do governo com MRG (R$ milhões) 

 

9 0,31 0,53 1 2

-0,30 $11,6 $9,4 $4,8 ($4,0)

-0,66 $8,6 $9,5 $8,5 $0,4

-0,92 $6,5 $7,3 $7,9 $2,3

-2,00 ($255,3) ($134,9) ($141,8) ($22,5)

Elasticidade-câmbio de exportação

Elasticidade-câmbio de importação

MRG governo Cenário 1 Cenário 2

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 38,52 38,52

Média VPL (R$ milhões) -1.207 -1.207

Coeficiente de variação VPL -3% -3%

CVaR perpetuidade da execução de

 investimentos com recursos da União (a)
-2.531 -475

CVaR do governo (R$ milhões) (b) -1.293 -1.293

Redução de risco governo = (b) - (a) 1.238 -818
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Cenário 3- supõe que o porto é apenas importador 

Quadro 10: Parâmetros utilizados no cenário 3 

 

Ainda buscando descobrir a causa da baixa variabilidade do VPL observada no cenário 

1, buscou-se investigar se era devido ao “hedge” natural do porto. Nesse sentido, assumiu-se 

um cenário hipotético em que 100% do volume movimentado pela Codesa advém de 

importações. No cenário 3, em razão do movimento de apreciação do câmbio real decorrente 

do MRM, observa-se que a receita bruta tem um crescimento médio de 8,7% ao longo de 10 

anos, o qual deve ser acompanhado de um aumento da capacidade de movimentação do porto. 

Assim, em relação ao Capex e à depreciação, optou-se por replicar a situação do Balanço da 

Codesa de 2018, em que o Capex (R$ 42,726 milhões) era maior do que a depreciação e 

amortização (R$ 7,576 milhões), em linha com o cenário 1. 

Na comparação dos cenários 1 e 3, observa-se um forte aumento do desvio padrão do 

VPL sem MRG (que passa de R$1,3 milhões para R$ 358,1 milhões) e com MRG (que passa 

de R$0,2 milhões para R$ 53,4 milhões) em virtude da inexistência do efeito de compensação15 

 
15 Como mencionado no cenário 1, o efeito de compensação ocorre quando a elevação da receita dada pelo aumento das 

exportações é compensada em alguma medida por uma redução das importações, levando a um baixo crescimento médio da 

receita bruta. Esse efeito depende do tamanho do volume de importação em relação ao de exportação e da sensibilidade às 

variações do câmbio, dada pela elasticidade-câmbio de exportação e importação. 

Parâmetro Valor Fonte

Custo Médio Ponderado de 

Capital (WACC) 
10,02%

Nota Conjunta SEI nº 

2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL-MF 

Exportada -                                

Importada 36.702.248 (100%)

Cabotagem -                                

Amortização+ depreciação 

2018 (R$ 1,00)
7.576.813                   

Investimentos (CAPEX) 2018 

(R$1,00)
42.726.911                 

Taxa real de crescimento 

histórica da receita (de 2014 a 

2018)

3,88%

Preço médio 2018 R$ 3,00

Exportações 0,53

Importações -0,66

Taxa média da NTN-B com 

vencimento 15/08/2050
5,44% Bloomberg

Percentual da DC garantido 85%

Percentual da MRG pago pelo 

concessionário
0,75%

Critério adotado (modelo 

chileno)

Quantidade de 2018 (ton)

Balanço Codesa de 2018

Elasticidade-câmbio de Média estudos pesquisados
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pelo lado das exportações, que são nulas no cenário 3. Adicionalmente, nota-se que o 

mecanismo de proteção cambial ganha maior relevância no cenário 3 em relação ao cenário 1, 

dado que a redução de risco da Codesa sobe para R$ 168 milhões ante uma diminuição de risco 

de R$ 36 milhões no cenário 1. Ademais, os histogramas dos VPLs da Codesa sem e com MRG 

indicam uma redução risco, na medida em que a curva de VPLs é deslocada para a direita após 

a implementação do MRG. 

Apesar de o VPL médio ter ficado menos negativo na presença do MRG, ele continua 

negativo, de modo que (como no cenário 1), no caso de uma parceria-público-privada, pode ser 

necessária contraprestação do governo para tornar o VPL médio nulo ou positivo. 

Tabela 14: Cenários 1 e 3- Resultados para o concessionário com e sem MRG  

 

 

Adicionalmente, ao analisar o risco cambial da Codesa medido pelo CVaR antes da 

implementação da garantia cambial, é possível observar que, no cenário 3, o CVaR varia 

bastante quando são adotados valores diferentes para a elasticidade-câmbio de importação e de 

exportação (suposta neste estudo como -0,66 e 0,53, respectivamente), sendo que, nesse 

cenário, como as exportações são zeradas, as perdas são afetadas apenas pela elasticidade-

câmbio de importação. A tabela 15 ilustra a sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção 

cambial a diferentes combinações de elasticidades. 

Tabela 15: Cenário 3- Sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção cambial a 

diferentes combinações de elasticidades de importação e exportação (em R$ milhões) 

 

 

Sem MRG Com MRG Sem MRG Com MRG

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 1,3 0,2 358,1 53,4

Média VPL (R$ milhões) -338,5 -304,7 -332,1 -303,6

Coeficiente de variação VPL 0,0 0,0 -1,1 -0,2

CVaR (R$ milhões) -341,3 -305,1 -494,4 -326,7

Redução de risco CODESA 

(com MRG - sem MRG)
n/a 36 n/a 168

Cenário 1 Cenário 3

-494 0,31 0,53 1 2

-0,30 ($344,1) ($344,1) ($344,1) ($344,1)

-0,665 ($494,4) ($494,4) ($494,4) ($494,4)

-0,92 ($1.384,6) ($1.384,6) ($1.384,6) ($1.384,6)

-2,00 ($1.770,4) ($1.770,4) ($1.770,4) ($1.770,4)

Elasticidade-câmbio de exportação

Elasticidade-câmbio de importação
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Figura 21:  Cenário 3- Histograma do VPL da concessionária com e sem MRG (R$ 

milhões) 

 

Já na análise dos custos de implementação do MRG, observando a tabela 14 abaixo, 

nota-se que o VPL médio do fluxo de garantia para o governo é da ordem de -R$ 937 milhões, 

valor menos negativo que o VPL do cenário 1, que é de cerca de -R$ 1.207 milhões. 

No exercício contrafactual, comparando o risco da manutenção da execução de 

investimentos com recursos da União com o risco do mecanismo de garantia cambial, observa-

se que o primeiro apresenta uma perda ( representada pelo CVaR de -R$ 2.531 milhões)  menor 

em módulo do que a perda decorrente da implementação do MRG (correspondente ao CVaR 

de cerca de -R$ 4.367 milhões). Houve um aumento de risco (em cerca de R$ 1.836 milhões) 

para o governo no cenário 3, ao passo que há uma redução no cenário 1 (de cerca de R$ 1.238 

milhões), pois o risco (variabilidade do VPL e CVaR) aumentou sem a devida correção do 

percentual garantido da DC e do preço do seguro. 

Tabela 16: Cenário 1 e 3- Resultados para o governo em relação ao MRG 

 
 

 

 

MRG governo Cenário 1 Cenário 3

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 38,52 7.708

Média VPL (R$ milhões) -1.207 -937

Coeficiente de variação VPL -3% -823%

CVaR perpetuidade da execução de

 investimentos com recursos da União (a)
-2.531 -2.531

CVaR do governo (R$ milhões) (b) -1.293 -4.367

Redução de risco governo = (b) - (a) 1.238 -1.836



56 
 

Figura 22:  Cenário 3- Histograma do VPL do governo com MRG (R$ milhões) 

 

Utilizando os mesmos parâmetros do cenário 1 para o percentual garantido da DC (85%) 

e para o preço do seguro (0,75% da MRG), observa-se que o CVaR do governo no cenário 3 é 

da ordem de -R$ 4.367 milhões. Essa parametrização, todavia, pode ser alterada. A tabela 17 

indica, por exemplo, que, caso o percentual garantido da DC fosse menor ou igual à 30% e o 

preço do seguro permanecesse em 0,75% da MRG (ou mais), o CVaR do governo oriundo da 

implementação do MRG no cenário 3 seria menor do que o CVaR da política atual execução 

de investimentos com recursos da União (em que o CVaR é de -R$ 2.531 milhões).  

Tabela 17: Cenário 3- Sensibilidade do CVaR do governo ao preço do seguro e ao 

percentual garantido (em R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4.367 5% 10% 15% 30% 50% 70% 85%

0,75% ($232) ($491) ($749) ($1.524) ($2.558) ($3.592) ($4.367)

1,50% ($206) ($465) ($723) ($1.498) ($2.532) ($3.566) ($4.341)

5% ($84) ($343) ($601) ($1.376) ($2.410) ($3.444) ($4.219)

10% $90 ($169) ($427) ($1.202) ($2.236) ($3.270) ($4.045)

15% $264 $5 ($253) ($1.028) ($2.062) ($3.096) ($3.871)

Percentual da DC garantido

Preço do seguro 

(% da MRG)
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Cenário 4: Supõe que o porto é apenas exportador 

Quadro 11: Parâmetros utilizados no cenário 4 

 
 

Dando continuidade ao estudo da baixa variabilidade do VPL encontrada no cenário 1, 

simulou-se um cenário em que 100% do volume movimentado pela Codesa é oriundo de 

exportações. No cenário 4, em virtude do movimento de apreciação do câmbio real decorrente 

do MRM, observa-se que a receita bruta tem um crescimento médio negativo de 7,1% ao longo 

de 10 anos, de modo que não há necessidade de aumento da capacidade de movimentação do 

porto. Logo, em relação ao Capex e à depreciação, optou-se por replicar a parametrização do 

cenário 2 em que o Capex (R$ 7,576 mi) é igual à depreciação e amortização (R$ 7,576 mi).  

Assim, no cenário 4 (como no cenário 2), foi pressuposto que Capex=depreciação, de 

modo que foi preciso ajustar o parâmetro usado para simular a política de execução de 

investimentos na Codesa com recursos da União, excluindo os valores referentes a CAPEX de 

ampliação. Logo, as transferências da União foram estimadas segundo a equação (42). 

Ao comparar os cenários 1 e 4, percebe-se uma elevação significativa do desvio padrão 

do VPL sem MRG (pois este passa de R$ 1,26 para R$ 76,79 milhões) e com MRG (pois este 

Parâmetro Valor Fonte

Custo Médio Ponderado de 

Capital (WACC) 
10,02%

Nota Conjunta SEI nº 

2/2018/SEPRAC/STN/SEFEL-MF 

Exportada 36.702.248 (100%)

Importada -                                

Cabotagem -                                

Amortização+ depreciação 

2018 (R$ 1,00)
7.576.813                   

Investimentos (CAPEX) 2018 

(R$1,00)
7.576.813                   

Taxa real de crescimento 

histórica da receita (de 2014 

a 2018)

3,88%

Preço médio 2018 R$ 3,00

Exportações 0,53

Importações -0,66

Taxa média da NTN-B com 

vencimento 15/08/2050
5,44% Bloomberg

Percentual da DC garantido 85%

Percentual da MRG pago pelo 

concessionário
0,75%

Quantidade de 2018 (ton)

Balanço Codesa de 2018

Elasticidade-câmbio de Média estudos pesquisados

Critério adotado (modelo 

chileno)
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passa de R$ 0,19 para R$ 11,26 milhões), em função da inexistência do efeito de compensação16 

pelo lado das importações, que são zeradas no cenário 4. Desse modo, assim como no cenário 

3, observa-se que o mecanismo de proteção cambial no cenário 4 ganha maior relevância em 

relação ao cenário 1, pois a redução de risco da Codesa sobe para R$ 68 milhões ante uma 

diminuição de risco de R$ 36 milhões no cenário 1. Ademais, os histogramas dos VPLs da 

Codesa sem e com MRG indicam uma redução risco, visto que a curva de VPLs é deslocada 

para a direita após a implementação do MRG. 

Tabela 18: Cenários 1 e 4- Resultados para o concessionário com e sem MRG  

 

Figura 23:  Cenário 4- Histograma do VPL da concessionária com e sem MRG (R$ 

milhões) 

 

Além disso, ao examinar o risco cambial da Codesa medido pelo CVaR antes da 

implementação do mecanismo de garantia cambial, é possível observar que, no cenário 4, o 

CVaR é bastante modificado à medida que varia a elasticidade-câmbio de importação e de 

exportação, neste estudo supostos como -0,66 e 0,53, respectivamente. Ademais, nesse cenário, 

como as importações são zeradas, as perdas são afetadas apenas pela elasticidade-câmbio de 

 
16 Como mencionado no cenário 1, o efeito de compensação ocorre quando a elevação da receita dada pelo aumento das 

exportações é compensada em alguma medida por uma redução das importações, levando a um baixo crescimento médio da 

receita bruta. Esse efeito depende do tamanho do volume de importação em relação ao de exportação e da sensibilidade às 

variações do câmbio, dada pela elasticidade-câmbio de exportação e importação. 

Sem MRG Com MRG Sem MRG Com MRG

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 1,26 0,19 76,79 11,26

Média VPL (R$ milhões) -338,51 -304,68 9,94 45,84

Coeficiente de variação VPL 0% 0% 7,72 0,25

CVaR (R$ milhões) -341,34 -305,11 -26,74 40,92

Redução de risco CODESA 

(com MRG - sem MRG)
n/a 36 n/a 68

Cenário 1 Cenário 4
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exportação (e não pela de importação). A tabela 19 abaixo ilustra a sensibilidade do CVaR da 

Codesa sem proteção cambial a diferentes combinações de elasticidades. 

Tabela 19: Cenário 4- Sensibilidade do CVaR da Codesa sem proteção cambial a 

diferentes combinações de elasticidades de importação e exportação (em R$ milhões) 

 

Ao examinar os custos inerentes à implementação do MRG, observando a tabela 20 

abaixo, encontra-se que o VPL médio do fluxo de garantia para o governo é da ordem de -R$ 

1,251 bilhões, sendo um VPL mais negativo que o encontrado no cenário 1 (-R$ 1,207 bilhões). 

Na análise contrafactual, comparando o risco da manutenção da execução de 

investimentos na Codesa com recursos da União com o risco de ofertar a garantia cambial, nota-

se que a adoção da garantia cambial possui uma perda (CVaR= -R$ 2.060 milhões) maior, em 

módulo, do que a perda (CVaR= -R$474 milhões) da política atual de execução de 

investimentos com recursos da União. 

Tabela 20: Cenário 1 e 4- Resultados para o governo em relação ao MRG 

 

Figura 24:  Cenário 4- Histograma do VPL do governo com MRG  

 

-27 0,31 0,53 1 2

-0,30 $2,5 ($26,7) ($416,6) ($898,3)

-0,66 $2,5 ($26,7) ($416,6) ($898,3)

-0,92 $2,5 ($26,7) ($416,6) ($898,3)

-2,00 $2,5 ($26,7) ($416,6) ($898,3)

Elasticidade-câmbio  de exportação

Elasticidade-câmbio de importação

MRG governo Cenário 1 Cenário 4

Desvio padrão VPL (R$ milhões) 39 1.645

Média VPL (R$ milhões) -1.207 -1.251

Coeficiente de variação VPL 0 -1

CVaR perpetuidade da execução de

 investimentos com recursos da União (a)
-2.531 -474

CVaR do governo (R$ milhões) (b) -1.293 -2.060

Redução de risco governo = (b) - (a) 1.238 -1.586
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Adotando a mesma parametrização do cenário 1 para o percentual garantido da DC 

(85%) e para o preço do seguro (0,75% da MRG), percebe-se que o CVaR do governo no 

cenário 4 é da ordem de -R$2.060 milhões. Essa calibração, todavia, pode ser ainda ser 

modificada, reduzindo ainda mais o risco para o governo oriundo da implementação do MRG, 

como pode ser visto na tabela 18, caso seja diminuído o percentual garantido pelo governo e/ou 

seja aumentado o preço pago pelo concessionário para ter acesso ao seguro. 

A tabela 21 indica, por exemplo, que, caso o percentual garantido fosse menor ou igual 

à 15% e o preço do seguro permanecesse em 0,75% da MRG (ou mais que esse percentual), o 

CVaR do governo oriundo da implementação do MRG no cenário 4 seria menor do que o CVaR 

da política atual execução de investimentos com recursos da União (CVaR = -R$ 474 milhões). 

Tabela 21: Cenário 4- Sensibilidade do CVaR do governo ao preço do seguro e ao 

percentual garantido (em R$ milhões) 

 

 

5. Conclusões 

Tabela 22: Cenários 1 a 4- Resumo dos resultados (em R$ milhões) 

 

A análise do cenário 1 (base), que estima a perda média caso a situação do Balanço da Codesa 

de 2018 permanecesse constante, exceto pela influência da taxa de câmbio sobre a receita, 

apresentou baixa variabilidade nas receitas. Tal resultado pode ser explicado por as exportações 

responderem por 39% e as importações 37% da quantidade total movimentada, de forma que 

uma elevação da receita dada pelo aumento das exportações é compensada por uma redução 

das importações (e vice-versa). Além disso, pode ser explicado pela sensibilidade às variações 

-2.060 15% 25% 35% 50% 60% 70% 85%

0,75% ($342) ($587) ($833) ($1.201) ($1.446) ($1.692) ($2.060)

1,50% ($316) ($561) ($807) ($1.175) ($1.420) ($1.665) ($2.033)

5,00% ($194) ($439) ($685) ($1.053) ($1.298) ($1.544) ($1.912)

10% ($20) ($265) ($511) ($879) ($1.124) ($1.369) ($1.738)

15% $154 ($91) ($337) ($705) ($950) ($1.195) ($1.563)

Percentual da DC garantido

Preço do seguro 

(% da MRG)

Variáveis Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Desvio padrão VPL Codesa sem MRG 1,3 1,3 358,1 76,8

Desvio padrão VPL Codesa com MRG 0,2 0,2 53,4 11,3

CVaR Codesa sem MRG (a) -341,3 9,5 -494,4 -26,7

CVaR Codesa com MRG (b) -305,1 45,7 -326,7 40,9

Redução de risco para Codesa = (b) - (a) 36,2 36,2 167,7 67,7

CVaR perpetuidade da execução de 

investimentos com recursos da União (c)
-2.531,1 -473,7 -2.531,1 -473,7

CVaR Governo com MRG (d) -1.293,3 -1.293,3 -4.366,8 -2.059,6

Redução de risco para o governo = (d) - (c) 1.237,8 -819,6 -1.835,7 -1.585,8
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do câmbio, pois os módulos da elasticidade-câmbio de exportação (0,53) e de importação (0,66) 

são próximos. Porém, como a elasticidade-câmbio de importação é maior, no final do período 

de projeção, as importações da Codesa aumentaram para 41% e as exportações diminuíram para 

35% do total movimentado, indicando um aumento da exposição ao risco cambial. Assim, 

apesar de o cenário 1 se aproximar de um hedge natural no início do período de projeção, a 

garantia cambial se mostra um instrumento útil, pois diminui tanto o risco da Codesa (em R$ 

36,2 milhões), em relação ao cenário sem MRG, quanto o risco do Governo (em R$ 1.237,8 

milhões), em relação à política de transferência de recursos da União para execução de 

investimentos na Codesa. 

Por sua vez, o cenário 2 estima a perda média caso a situação do Balanço da Codesa de 2018 

permanecesse constante, exceto pela influência da taxa de câmbio sobre a receita e pela 

suposição de que o valor do Capex é igual ao da depreciação, em função do que é realizado 

ajuste no cálculo dos recursos transferidos pela União à Codesa para financiar investimentos, 

excluindo os valores correspondentes a investimentos de ampliação. A análise desse cenário 

mostra que a modificação no Capex não afeta a variabilidade do VPL. Desse modo, a garantia 

cambial continua sendo um instrumento eficaz para a concessionária, devido à redução de risco 

para a Codesa (em R$36,3 milhões). Porém, no cenário 2, o MRG não é interessante para o 

governo, que tem seu risco aumentado em R$ 819,6 milhões, pois o risco fiscal da 

implementação do MRG é maior do que o risco de a União financiar o CAPEX de manutenção 

da Codesa. 

Já os cenários 3 e 4 estimam a perda média caso a situação do Balanço da Codesa de 2018 

permanecesse constante, exceto pela influência da taxa de câmbio sobre a receita e pela 

suposição de que o movimento no porto é, respectivamente, 100% dado por importações ou 

100% por exportações. As análises dos cenários 3 e 4 mostram que a composição das 

exportações e importações afeta fortemente a variabilidade da receita e, consequentemente, o 

risco da Codesa e do governo. 

No cenário 3, devido à elasticidade de importação ser maior do a elasticidade de exportação e 

devido à tendência de valorização da taxa de câmbio real oriunda do MRM, o MRG diminui 

substancialmente (em R$ 167,7 milhões) o risco da Codesa. Tal redução, contudo, é custeada 

por um aumento (em R$ 1.835,7 milhões) do risco do Governo, em relação à política de 

manutenção da execução de investimentos com recursos da União, em virtude de a elevação de 
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volatilidade não ter sido acompanhada por uma redução no percentual garantido e/ou um 

aumento no preço do seguro.  

Quanto ao cenário 4, cabe mencionar que nele, assim como no cenário 2, supõe-se que o valor 

do Capex é igual ao da depreciação e, em função disso, é feito ajuste no cálculo dos recursos 

transferidos pela União à Codesa para financiar investimentos, excluindo os valores 

correspondentes a investimentos de ampliação. Nesse cenário, o risco da Codesa também é 

reduzido (em R$ 67,7 milhões), ao passo que o risco do governo é aumentado (em R$ 1.585,8 

milhões) com a implementação do MRG, em virtude de o risco fiscal do MRG ser superior ao 

risco oriundo de transferências da União para financiar o CAPEX de manutenção.  

Do ponto de vista de um concessionário, encontrou-se que a adoção do mecanismo de garantia 

cambial provoca uma redução de risco tanto em um porto próximo ao “hedge” natural quanto 

em um porto com foco integral em exportações ou importações. Todavia, do ponto de vista do 

governo, com os pressupostos adotados, a implementação do mecanismo de garantia só causa 

uma redução de risco se o porto estiver num patamar próximo ao “hedge” natural, levando em 

consideração a comparação do risco do MRG e o risco da continuidade da política de 

transferências de recursos da União para financiar investimentos na Codesa. 

É importante ressaltar que, por simplificação, o modelo estudado contemplou apenas a 

modelagem de uma variável de incerteza, a taxa de câmbio real, de modo que não foram 

contemplados outros fatores de risco (como de demanda, de juros, etc) e, assim, as demais 

variáveis foram mantidas constantes em termos reais do Balanço de 2018 da Codesa. Nesse 

contexto, também não foram modelados eventuais ganhos de eficiência operacional decorrentes 

de uma possível concessão ou parceria público-privada na Codesa. Além disso, por fugir ao 

escopo deste trabalho e por simplificação, para as elasticidades-câmbio das importações e 

exportações, usou-se no modelo a média encontrada, nos estudos pesquisados, das elasticidades 

negativas no caso das importações e, no caso das exportações, das elasticidades positivas 

relatadas nos quadros 4 e 5. 

Apesar das simplificações adotadas, o presente estudo mostra que a oferta de uma garantia 

cambial é uma sinalização positiva para investidores, pois pode ser que na situação atual do 

porto o risco cambial não seja tão relevante, mas no futuro venha a ser dependendo da alteração 

do perfil de exportação/importação do porto decorrente de sua concessão. Já para o governo, o 

estudo mostra que, exceto no caso do cenário 1 (de “hedge” natural do porto), o MRG se mostra  
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menos atraente do ponto de vista do impacto fiscal, quando comparado com a alternativa de 

manter a transferência de recursos da União para a execução de investimentos na Codesa. Desse 

modo, caso o governo resolva ofertar um mecanismo de garantia cambial como o estudado 

neste trabalho, ele deve ter cautela ao calibrar o percentual garantido e o preço do seguro, pois 

o MRG pode gerar passivos contingentes significativos dependendo dos parâmetros adotados.  

Diante do exposto, como futuros desdobramentos desta dissertação, entende-se como relevante 

modelar mais de uma variável de incerteza, levando em conta outros fatores de risco, bem como 

estudar qual seria a elasticidade câmbio das exportações e importações no setor portuário no 

Brasil, dado que foi visto que as perdas variam bastante quando esse parâmetro é alterado.  

Adicionalmente, sugere-se que em estudos futuros seja avaliado qual seria a combinação de 

valor ótimo do percentual da perda coberta pelo governo (que neste estudo foi pressuposto em 

85% da perda decorrente da diferença cambial) e do preço para ter acesso ao MRG (que aqui 

foi adotado como 0,75% do MRG), que deixaria o governo indiferente entre oferecer ou não o 

MRG. Nesse contexto, poderia também ser estudado qual seria o ponto, referente ao percentual 

de exportações e importações movimentado no porto, em que a oferta de garantia cambial 

começa a ficar atrativa para o governo, isto é, começa a reduzir risco para ele. Por fim, seria 

interessante também o estudo do valor ótimo do prêmio de risco que o concessionário estaria 

disposto a pagar para ter acesso à garantia cambial. 
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