
A Dynatest oferece uma gama de serviços 

de consultoria que envolvem grande 

conhecimento das normas e exigências das 

Agências Reguladoras e de novas técnicas e 

processos já consagrados internacional-

mente.

Concessões

SERVIÇOS

AMPLA EXPERIÊNCIA EM 
ESTUDOS E PROJETOS 
PARA CONCESSIONÁRIAS 
DE RODOVIAS E DE 
AEROPORTOS

assessorar entes públicos na elaboração e 

análise dos programas de exploração 

rodoviária. Além disso, realiza estudos 

técnicos que possibilitam a verificação das 

melhores alterna�vas de inves�mentos, 

bem como do desenho dos modelos mais 

apropriados na obtenção de financiamen-

tos. 

Atua, ainda, no assessoramento para 

elaboração dos Programas de Exploração 

Rodoviária (PER) que irão servir de subsídio 

técnico para os editais de concessões.

PARA O PODER PÚBLICO 
Desde os  pr imeiros  programas  de 

concessões rodoviárias, a Dynatest par�ci-

pa dos estudos que fundamentam cada 

leilão e presta consultoria para órgãos 

responsáveis pela elaboração dos progra-

mas. A empresa é especializada em 

A Dynatest atua há mais de 20 anos na 
área de concessões, desenvolvendo 

estudos tanto para o poder público quanto 
para a iniciativa privada. 



www.dynatest .com.br
®

Concessões CONSTANTE 
MODERNIZAÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS 
EMPREGADAS NOS 
ESTUDOS E PROJETOS

PARA A INICIATIVA PRIVADA

Na fase anterior às licitações de concessões, 

a Dynatest presta assessoria na análise do 

edital, verificação da consistência dos 

estudos técnicos e na elaboração das 

propostas técnicas e financeiras para 

grupos econômicos interessados em 

par�cipar das concorrências. 

Para os grupos que já operam concessões, a 

Dynatest desenvolve um conjunto de 

sistemas que possibilitam o gerenciamento 

das a�vidades dessas concessionárias, 

desde os levantamentos de campo até os 

recursos mais modernos em termos de 

tecnologia da informação. Consultoria 

técnica especializada e desenvolvimento de 

projetos  também fazem parte  das 

a�vidades da empresa.

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

· Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Financeira rodoviários;

· Estudos de Modelagens Técnicas e 

Econômicas para concessão;

· Assessoramento Técnico na 

elaboração de propostas para leilões;

· Estudos de demanda – Tráfego;

· Levantamentos, Avaliações Estrutu-

rais e Funcionais, Projetos de 

Restauração de Pavimentos 

Rodoviários e Aeroviários;

· Cadastros de a�vos;

· Projetos Básicos e Execu�vos de 

Implantação Viária;

· Estudos de Excesso de Carga;

· Estudos e Análises com a u�lização 

do HDM 4;

· Monitoramentos Periódicos dos 

Pavimentos;

· Estudos e Cálculos de PCN 

aeroviários;

· Avaliação e Estudos de Segurança 

Rodoviária u�lizando o programa 

iRAP.


