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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA - ARARUAMA / RJ 
 

O estudo de viabilidade tem como objetivo reunir as principais informações econômicas 
para modelagem da outorga de concessão onerosa para gestão e exploração dos 
estacionamentos rotativos de veículos nas vias públicas e nos próprios municipais de 
Araruama/RJ, denominado Estacionamento Rotativo, incluindo a operação e 
manutenção do sistema, através da comercialização de bilhetes de estacionamento e 
fiscalização do uso de vagas, controle estatístico da rotatividade e auditoria 
permanente do sistema, tudo conforme descrito no Edital de Concorrência. 
O modelo de Concessão indicado pela Secretaria de Trânsito procura estimar o 
potencial de geração de receitas operacionais, as despesas e o fluxo de caixa do 
empreendimento, durante a vigência do contrato. 
As premissas consideradas nesse estudo são meramente referenciais e não vinculam 
os licitantes, que possuem autonomia para adotar outros estudos na formulação de 
suas propostas, o que os tornará mais ou menos competitivos no procedimento 
licitatório. Portanto, cabe aos interessados desenvolver levantamentos para estudos 
próprios para subsidiar suas propostas, certo é que as informações apresentadas neste 
documento não vinculam o Poder Concedente, tampouco o torna responsável pela 
eventual não concretização das projeções e estimativas aqui indicadas. 
 

1. ESTUDO DE DEMANDA 

O estudo de demanda busca projetar o volume de clientes potenciais, considerando 
usuários que fazem uso de transporte individual para satisfazer sua necessidade de 
deslocamento até os locais de centro e subcentros urbanos e, consequentemente, 
necessitam de locais para o estacionamento de seus veículos. 
Segundo dados estatísticos do DETRAN/RJ, o município de Araruama conta hoje com 
uma frota registrada de 35.952 automóveis (2016). 
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Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2016. 

 
Ainda segundo o DETRAN/RJ, nos últimos 5 anos o crescimento da frota registrada de 
veículos ocorreu a uma taxa média de 5,31% ao ano. 
 

 
Fonte: http://detran.rj.gov.br/_estatisticas.veiculos/index.asp 

 
Estima-se uma taxa de evasão (perdas por ineficiência de operação) em torno de 20%. 
Deverá ser considerado um crescimento na demanda de 5,31% (Cinco inteiros e trinta 
e um centésimos por cento) ao ano nos primeiros 5 (cinco) anos de contrato, para 
refletir a expectativa de crescimento da frota de veículos. 
 
PREMISSAS DE DEMANDA 

PREVISTA % 

Taxa de ocupação (A) 71,00 % 

Taxa de evasão (B) 20,00 % 

Desrespeito residual (C) 15,00 % 

Crescimento da demanda em 5 anos 25,00 % 

Taxa de ocupação efetiva (A-B-C) 36,00 % 
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2. MODELO DE OFERTA 

Para a projeção da oferta foram definidas suas etapas distintas: a primeira para vagas 
atualmente tarifadas, e a segunda considerando uma expansão de vias cuja taxa de 
ocupação demonstram a necessidade da implantação do sistema, o que ainda não foi 
realizado por insuficiência na estrutura atual, principalmente recursos humanos. 
Também foram identificadas vagas eventuais, a serem exploradas por ocasião de 
eventos específicos. 
Como resultado de estudos foram identificadas 1.884 vagas distribuídas conforme 
tabelas a seguir, sendo que outras futuras expansões do sistema poderão ocorrer, 
devendo ser tratadas em etapas posteriores, determinando a revisão do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão: 
Distribuição de vagas – Etapa I 

 Vias e Logradouros Vagas 

1.  Rua Mário Vasconcelos 92 

2.  Rua Rosa Raposo 51 

3.  Comendador A. Carvalho 16 

4.  Rua México 33 

5.  Rua República do Chile 150 

6.  Avenida Getúlio Vargas 335 

7.  Rua Cons. Macedo Soares 44 

8.  Rua Ary Barroso  27 

9.  Rua Paul Harris 39 

10.  Rua João Vasconcelos 64 

11.  Rua República Dominicana 50 

12.  Travessa Ferreira 28 

13.  Rua Major Felix Moreira 111 

14.  Avenida Nilo Peçanha 177 

15.  Avenida Jonh Kennedy 23 

16.  Rua Arguias Cordeiro 58 

17.  Rua Bento Lisboa 18 

18.  Rua Breno Resende 40 

19.  Rua Silvia Vasconcelos 21 

20.  Rua Bernardo Vasconcelos 74 

21.  Rua Oscar Clark 35 

22.  Rua República do Paraguai 65 

23.  Avenida Araruama 200 

24.  Avenida Brasil 133 

 TOTAL 1.884 
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3. PREMISSAS DE RECEITA 

A receita operacional da Concessão considera aquela decorrente da cobrança de tarifa 
de estacionamento pelo uso rotativo das vagas. Para sua projeção foram utilizadas 
variáveis de referência como: quantidade de vagas, período de funcionamento de 
volume de horas úteis do sistema, taxa média de ocupação de vagas, tarifas básicas 
definidas pelo Poder Concedente. 

3.1 NÚMERO DE VAGAS 

A quantidade de vagas utilizadas na projeção de receita foi definida de acordo com os 
inventários das vias integrantes do Sistema de Estacionamento Rotativo, divididas as 
etapas de implantação, conforme discriminado na seção anterior: MODELO DE 
OFERTA. 

3.2 PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

Para apuração do volume total de horas úteis por ano foi considerado o horário de 
funcionamento do sistema em cada dia da semana, conforme regulamentação 
existente, a estimativa de quantidade de dias úteis do período, excluídos os domingos 
e feriados e a quantidade de vagas do sistema. 

3.3 TAXA DE OCUPAÇÃO 

Para estimativa da taxa de ocupação do sistema partiu-se dos dados estatísticos de 
uso, obtidos pelo estudo comparativo em outras cidades que indicam uma receita 
financeira correspondente a uma ocupação de 36% do volume total de horas de 
funcionamento. 
Para avaliação da taxa de ocupação efetiva, estimou-se a evasão e o desrespeito 
residual, assim consideradas as perdas relativas ao uso da vaga sem o correspondente 
pagamento da tarifa, equivalente a um percentual de 35,00% sobre a receita. 

3.4 VALOR DA TARIFA BÁSICA 

O valor da Tarifa Básica, determinado pelo Poder Concedente no regulamento do 
sistema, será de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta) por período de uma hora nas vagas. 
Para fins desse estudo de viabilidade, as projeções foram realizadas em moeda 
constante, ou seja, com a eliminação de efeitos inflacionários tanto para o modelo da 
receita quanto para o modelo das despesas. 

3.5 PRAZO DA CONCESSÃO E PROJEÇÃO DE RECEITA 

Para a projeção da receita de concessão foi estabelecido o prazo de 10 (dez) anos. 
Vale salientar que a conclusão da implantação está prevista para 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do Contrato de Concessão.  
 

MÊS 
TOTAL DE 

VAGAS 
HORA/MÊS 

TARIFA 
POR 

HORA 

% DE 
OCUPAÇÃO 

RECEITA 
TOTAL 

1 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

2 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

3 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

4 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

5 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

6 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

7 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

8 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

9 1.884 216 2,50 36 366.249,60 
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10 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

11 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

12 1.884 216 2,50 36 366.249,60 

TOTAL     4.394.995,20 

      

PREVISÃO DE OUTORGA PARA A PREFEITURA ALÍQUOTA  

PREVISÃO MENSAL 5% 18.312,48 

PREVISÃO ANUAL 5% 219.749,76 

      

IMPOSTO A SER RECOLHIDO PARA O 
MUNICÍPIO 

ALÍQUOTA  

ISS MENSAL 5% 18.312,48 

ISS ANUAL 5% 219.749,76 

 
 
 

4. PAGAMENTO DE OUTORGA 

A outorga se constitui no valor ofertado pela concessão, com a oferta mínima 
estabelecida em a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). A Outorga será 
definida no processo licitatório e se constitui o critério objetivo de julgamento da 
concorrência pública: maior oferta pela outorga de concessão.  
Além da outorga inicial à título de concessão, deverá ser repassado a Secretaria de 
Trânsito o montante fixo de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal do contrato, a 
título de fiscalização. 
Esta é a variável final que se pretende obter no estudo econômico, sendo mais 
competitivo aquela licitante que alcançar viabilidade para ofertar a proposta mais 
vantajosa para o poder concedente. 
 


