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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1969, a cidade do Guará foi criada para abrigar funcionários públicos do GDF, recebendo 

posteriormente trabalhadores que residiam em núcleos habitacionais provisórios. 

O Guará é hoje uma cidade consolidada, sendo a sexta maior renda per capita entre as regiões 

administrativas do Distrito Federal, conforme pesquisas realizadas pela Codeplan.  

Dividido em Guará I e II, seu planejamento físico foi concebido para distribuir as casas em quadras 

completas, com escola, playground e comércio. A ideia original do Guará é do urbanista Lucio Costa, o idealizador 

do Plano Piloto. A cidade, no entanto, cresceu muito além do planejado, e recebeu algumas ampliações, que 

seguiram o traçado básico. 

 Além da famosa feira livre, o Guará dispõe de um kartódromo , denominado KARTÓDROMO AYRTON 

SENNA , cuja pista serviu de iniciação para pilotos de renome internacional, como Nélson Piquet e seu filho 

Nelsinho, Vitor Meira, Roberto Pupo Moreno, Alex e Fernando Dias Ribeiro.  

 

2. O KARTÓDROMO AYRTON SENNA  

 

 
O Kartódromo Ayrton Senna está entre os melhores do Brasil, sendo seu traçado desenhado por Cláudio 

Blois Duarte 39 anos atrás. As corridas são disputadas em duas configurações da pista, uma no sentido horário e 

outra no sentido anti-horário. É uma pista relativamente de alta velocidade e de difícil pilotagem, que não aceita 

erros dos pilotos, por isso este kartódromo de tempos em tempos revela grandes pilotos para o automobilismo 

nacional e mundial. Os mais recentes pilotos revelados nas seletivas do kartódromo foram Luiz Razzia, Felipe Nars 

e Victor Foresti, todos pilotos da GP2 a mais importante categoria de base da Fórmula 1. 

Está localizado no Centro Administrativo Vivencial e Esportivo do Guará - CAVE, na QE 25 - Área Especial 

I, Região Administrativa do Guará - RA X.O terreno do CAVE com área de 393.778,772 m² pertence a TERRACAP e 

está registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis, matricula no 86.753 - Livro 2.A área ocupada atualmente pelo 

Kartódromo será ampliada pela incorporação de uma área anexa até a divisa do Rotary Clube perfazendo um total 

de 69.836,34 m². 

Seu conceito arquitetônico atual, no entanto, em razão do comprimento da pista,  de 840 mts, não o habilita 

a abrigar competições importantes  do Kartismo , seja em nível internacional ou mesmo nacional, obrigando seus 

adeptos a se deslocarem da cidade  a fim de participar dessas competições, sendo imperioso, portanto, que, além 

das reformas necessárias à sua modernização, a pista seja ampliada para , no mínimo,  1.200 mts., sem que, no 

entanto, sejam alteradas as principais características de seu famoso traçado.  
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3. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS PARA O DISTRITO FEDERAL 

 

 A concessão do Kartódromo Ayrton Senna tem por objetivo, além da reforma e modernização do 

equipamento, a melhoria de sua gestão, a fim de atingir padrão de excelência esperado na prática do Kartismo no 

DF, bem como na oferta de serviços conexos. 

 

 Espera-se, como resultado da concessão, o fomento e a ampliação do desenvolvimento do kartismo no 

Distrito Federal, bem como a atração de eventos de porte nacional ou internacional, proporcionando, desta forma, a 

geração de empregos e renda para os setores envolvidos, bem como uma maior oferta de opções de lazer e 

gastronomia para a população do Guará. 

 

  

4- MODELO DE NEGÓCIO PROPOSTO 

 

4.1. Introdução ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro 

 

O modelo financeiro deverá apresentar aspectos econômicos e financeiros do Kartódromo Ayrton Senna, 

que engloba as etapas de implementação e operação para concessão de 30 anos. 

 

A estrutura implantada no novo projeto, comportará uma pista de competição ampliada para 1.200 metros, 

com todas exigências estabelecidas na NORMAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE KARTÓDROMO DA CBA - 

LICENÇA A de 06.03.2013. Deverá também contemplar, ainda,  edificações com boxes e áreas para locação (lojas, 

oficinas, bares e restaurantes), estacionamento e todas as contrapartidas sociais previstas no edital e no contrato.  

 Os custos referentes ao kartódromo estão diretamente relacionados à sua capacidade de utilização em 

competições de kart, da comercialização diária do kart de locação, dos eventos promocionais e, portanto, da 

operação e manutenção da área conforme padrões e normas técnicas em vigor. 

 

4.2 Metodologia Aplicada para Análise da Viabilidade Econômica 

 

A metodologia aplicada para a análise de viabilidade é o fluxo de caixa descontado em moeda constante. 

Método que avalia a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos benefícios de caixa (outflow e inflow) 

a serem agregados no futuro e descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos 

provedores de capital. 
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 Fluxo de Caixa: é a somatória dos montantes outflow e inflow durante um período de tempo. 

o Outflow: todas as saídas de caixa como despesas, custos e investimentos. 

o Inflow: são todas as entradas positivas no caixa, podendo ser receitas diretas e/ou indiretas. 

 

 PayBack (Prazo de Retorno): tempo necessário para recuperar o investimento do fluxo de caixa do projeto. De 

forma simplificada é a fase negativa do fluxo de caixa do projeto. 

 

 

 

 

 TIR (Taxa Interna de Retorno): é a taxa de retorno do investimento, ou seja, a taxa de desconto que torna o Valor 

Presente Líquido (VPL) do projeto igual a zero. 

 

 

 

 

 

 VPL (Valor Presente Líquido): representa o valor do projeto na data zero. Seu cálculo considera os investimentos 

iniciais, entradas e saídas futuras de caixas descontadas a TMA (Taxa Mínima Atrativa) trazendo o conceito de valor 

do dinheiro no tempo. 

o TMA: aferida ao projeto 10,5%aa 

 

 

 

 

 

 MEC (Máxima Exposição de Capital): montante de maior valor negativo no fluxo de caixa. O que representa a 

máximo de investimento no projeto, ocorrendo normalmente nos primeiros anos. 

 

4.3 Premissas de Cálculos 

 

4.3.1 Premissas de Investimentos 
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Os investimentos previstos conforme estudo técnico apresentado no ANEXO I deste edital será composto 

por dois Capex: Obras de Infraestrutura e Investimentos de Implantação. O investimento total do empreendimento 

foi estimado em R$ 13.933.047,00 (treze milhões, novecentos e trinta e três mil e quarenta e sete reais)  

 

Os investimentos ocorrem 30% no primeiro ano, 60% ano segundo ano e 10% no terceiro ano, conforme 

cronograma disponibilizado pela engenharia. Será priorizada no primeiro ano a elaboração e aprovação dos 

projetos, as autorizações para início de obras, demolições, terraplanagem e drenagem. A partir do segundo ano 

iniciam as obras civis, instalações e pavimentação. Conclui-se todo o investimento, inclusive na área de 

entretenimento e lazer, até meados do terceiro ano. Toda a necessidade de investimento do projeto será 

exclusivamente advinda de recursos do concessionário. 

 

4.3.2 Premissas de Receitas 

 

As entradas financeiras do projeto são compostas por oito frentes, são estas: locação de box storage, Kart 

de locação, taxa de utilização da pista, inscrição e taxa administrativa de Campeonatos de Kart, publicidade, 

locação de espaços para eventos e locação de espaços comerciais.  

 

Todas as entradas respeitam o calendário de início das atividades: 

 

As atividades do Kartódromo Ayrton Senna se iniciam na metade do segundo ano da concessão tendo 

assim 60% da sua infraestrutura pronta. No final do segundo ano o kartódromo já constará com 90% da 

infraestrutura e no final do terceiro ano 100%.  

 

Locação de Storage: o Kartódromo Ayrton Senna terá em suas dependências o total de 164 unidade de Locação 

de box storage para donos de Karts. A locação de um box storage dará direito ao piloto de usar a pista para treino. 

 

Taxa de utilização de Pista: será cobrada daqueles que não possuem box storage e queiram utilizar o kartódromo 

somente durante o período de um dia.  

 

Kart de Locação: a capacidade máxima do Kartódromo será de 20 Karts por bateria operando de 18 às 24 horas, 

30 dias por mês. O preço deverá ser a média praticada no mercado de Brasília e Nacional, tendo em vista a 

qualidade do Kartódromo.  
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Inscrição para competições e campeonatos de Kart: considerando o porte do projeto do kartódromo assim como 

sua idealização de se tornar um centro de competições internacionais, nacionais, regionais e locais e ainda ponto de 

encontro para os amantes do esporte, o Kartódromo Ayrton Senna, com certeza, realizará muitas competições por 

ano. 

  

Taxa Administrativa de Campeonatos de Kart: prática usual no esporte cobrada nas competições para 

manutenção da praça desportiva 

 

Publicidade: outdoors para publicidade e propaganda dentro da área do kartódromo.  

 

Locação de Espaço para Eventos: disponibilidade de espaço para eventos e promoções que, se bem 

comercializados, poderão ser boa fonte de receita.  

 

Locação de espaços comerciais: o kartódromo será composto por 18 áreas comerciais para locação. O projeto 

prevê 9 estabelecimentos voltados à alimentação, 5 lojas especializadas e 4 oficinas de preparação.  

 

4.3.3. Projeção de Receitas 

 

 Com base nas premissas elencadas no subitem anterior, forma projetadas as receitas ser auferidas na 

concessão do Kartódromo Ayrton Senna. O quadro a seguir apresenta as números relativos aos anos 02, 03, 04, 05, 

10, 20 e 30 da concessão. 

 

Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 10 Ano 20 Ano 30 

1.575.000,00 3.477.360,00 4.143.120,00 4.265.280,00 4.644.500,00 5.228.318,00 5.292.000,00 

 

 

4.3.4 Premissas de Despesas Operacionais 

 

As despesas operacionais do kartódromo estão agrupadas em cinco frentes: despesas com folha, 

despesas fixas, despesas variáveis, manutenção e outorga.  

 

Despesas com folha: para o adequado funcionamento do Kartódromo Ayrton Senna o estudo apontou uma equipe 

de trinta e dois funcionários, assim composta: um gerente geral, um gerente de manutenção da infraestrutura, um 

gerente de operação e mecânica, quatro funcionários na área administrativa, financeira e contabilidade; quatro 
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auxiliares de mecânico; um profissional de cronometragem; dois auxiliares de lavanderia; três auxiliares de limpeza; 

um motorista; três auxiliares de pista; um porteiro; um segurança; três recepcionistas; quatro auxiliares de serviços 

gerais; dois socorristas. Os salários foram baseados na média praticada pelo mercado em pesquisas liberadas pelas 

grandes agências de recrutamento e seleção e revistas especializadas. Os cálculos dos Encargos Sociais incidentes 

sobre a mão de obra foram retirados de documento publicado pela SINAPI1, referentes a mão de obra mensalista.  

 

Despesas fixas: são os gastos realizados independentemente do volume de serviço prestado, que são : água, luz, 

telefone, honorários contábeis, honorários advocatícios, seguro de edificação, manutenção (Grama, Pintura, 

Elevador, Pista, Cobertura, Edificação), material de limpeza, material de escritório, despesas de marketing, material 

de uso e consumo, gastos com veículos, gastos com o ambulatório, serviço de terceiros, outros gastos, manutenção 

dos karts e despesas bancárias.  

 

Despesas variáveis: são os custos considerados variáveis, diretamente relacionados aos serviços prestados, são 

estes: gasto com combustível, comissários desportivos e técnicos para competição, manutenção variável dos karts, 

compra de pneus e manutenção de equipamentos de uso dos karts, como macacão, capacetes, balaclavas e luvas. 

 

 Combustível: considerar para cada bateria 1,8 litros de gasolina comum. Preços praticados em Brasília. 

 Comissários de desportivos e técnicos para competição: quatro profissionais, sendo: 1 diretor de prova, 2 

comissários desportivos e 1 comissário técnico. Poderá ser contratado um clube organizador filiado à Federação de 

Automobilismo do Distrito Federal. 

 Manutenção variável dos karts: a manutenção dos karts de locação são aqueles referentes ao quilômetro rodado, 

tendo como valor a média ponderada de manutenção definida pelo fabricante. 

 Compra de pneus: as trocas dos pneus ocorrem com o tempo de uso. Considerar o preço médio praticado no 

mercado e vida útil estabelecida pelo fabricante. 

 Manutenção de macacões e equipamentos adicionais de segurança: aplicar um valor por pessoa baseado nas 

lavanderias da região.  

 

Manutenção: considerar a manutenção realizada em períodos específicos para atender as especificações de 

conservação, modernização e reposição do Kartódromo Ayrton Senna para que o mesmo se mantenha moderno e 

atenda as especificações e normas aplicadas no serviço prestado, pela lei vigente, assim como a vida útil de cada 

objeto. 

 Iluminação: Troca de Luminárias da pista no décimo primeiro ano  

                                                           
1 SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 
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 Troca parcial do sistema de sonorização no décimo primeiro ano 

 Troca e reposição da proteção de pneus e amarração com cabo de ação do contorno da pista no décimo quarto ano 

 Substituição dos Karts de locação ocorrendo no sétimo, décimo quarto e no vigésimo  ano.  

 Reposição da linha branca da lavanderia no sétimo e décimo quarto ano. 

 Reposição de ferramentas de oficina no sexto, décimo primeiro, décimo sexto e vigésimo primeiro ano. 

 Troca de equipamentos (Macacão, capacetes, balaclavas e luvas) no sexto, décimo primeiro, décimo sexto e 

vigésimo primeiro ano. 

 Troca de mobiliário no décimo primeiro,  vigésimo primeiro e vigésimo oitavo ano. 

 Troca do sistema de Cronometragem no sexto, décimo primeiro, décimo sexto, vigésimo primeiro e vigésimo sétimo 

ano.. 

 Restauração e recapeamento do pavimento da pista no décimo quinto ano  

 Troca de equipamentos eletrônicos (computadores e etc) no oitavo, décimo quinto, vigésimo primeiro e vigésimo 

oitavo ano. 

 Conservação e modernização da edificação no sexto, oitavo, décimo segundo, décimo quinto, décimo novo, 

vigésimo segundo, vigésimo sétimo e vigésimo nono ano.  

 Troca e reposição de equipamentos do ambulatório no décimo primeiro ano 

 Troca do placar eletrônico no nono ano.  

 

Outorga: projetar um valor mínimo de R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais) a título de VALOR FIXO PELA OUTORGA 

ANUAL para exercer  o direito de o uso e exploração da área do Kartódromo Ayrton Senna.  

 

4.3.5 Premissas de Tributos 

 

Conforme legislação tributária todo ano a empresa pode optar pelo o regime tributário, sendo considerado no fluxo 

as opções de Lucro Real e Lucro Presumido, conforme suas vantagens. 

Lucro Presumido: 

Alíquota de ISS de 5%, conforme legislação, incidente sobre a receita bruta.  

Alíquotas de PIS e Cofins, 0,65%, e 3,00%, respectivamente, conforme legislação, incidentes sobre a receita bruta. 

 

Alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social é de 15% e 9%, respectivamente, sobre a base presumida. A 

base presumida para CLSS é de 12% e de IR ficam em 16% e 32%, conforme espécies de atividades, conforme a 

lei. Para valores da base tributária superior a R$ 240.000 é incidente uma alíquota de 10% de IR sobre o adicional. 

Lucro Real: 
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Alíquota de ISS de 5%, conforme legislação, incidente sobre a receita bruta.  

Alíquotas de PIS e Cofins, 1,65%, e 7.60%, respectivamente, conforme legislação, incidentes a base tributária 

(forma simplificada é a receita bruta deduzida as despesas sobre as quais já há incidência desses tributos) 

 

Alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social é de 15% e 9%, respectivamente, sobre a base do Lucros 

antes do Imposto de Renda (LAIR), considerando eventual compensação de prejuízo tributário anterior. Para valores 

da base tributária superior a R$ 240.000 é incidente uma alíquota de 10% de IR sobre o adicional. 

 

IPTU/TLP: deverá ser previsto o pagamento anual ao Governo do Distrito Federal do Imposto sobre a Propriedade  

Territorial e Urbana (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) correspondente a 1% ( um por cento) do valor venal 

lançado no Cadastro Imobiliário da Secretaria de Estado de Fazenda do DF da área do kartódromo, que deverá ser 

desmembrada  do imóvel registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis, sob a matricula no 86.753 – Livro 2 . 

 

4.3.6 Premissas de Depreciação e Amortização 

Os valores do CAPEX são amortizados em período contratual. 

 

 

 

 

 


