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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Reunião comissão para o acompanhamento dos trabalhos de 
auditoria e verificação independente das contas das 

concessões dos serviços públicos de transporte de 
passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte

Esta apresentação ao comissão para o acompanhamento é destinada exclusivamente para a 
informação e utilização dos responsáveis pela governança e não se destina a ser e não deve ser 
usada por outras pessoas além dessas especificadas. Esta apresentação não se destina para uso 

geral, a circulação ou publicação e não deve ser publicada, circulada, reproduzida ou usada para 
qualquer finalidade sem a nossa autorização prévia por escrito, em cada caso específico.

.

Preparada em 20 de outubro de 2018 para a reunião  a ser realizada 
em 24 de outubro de 2018



Apresentação Institucional



A oportunidade de atender a um nicho de mercado ligado ao setor privado e 
público, bem como o espírito empreendedor de seus fundadores, foram as razões 
principais que levaram à criação das empresas que compõe o Grupo Maciel, 
especializado em prestação de serviços, que atua em organizações de grande, 
médio e pequeno porte.

Ao longo dos últimos anos, a Maciel consolidou sua marca através de trabalhos 
realizados em todo o território brasileiro, atendendo às áreas de auditoria, 
consultoria, perícia, assessoria, tecnologia da informação e ministrando cursos de 
atualização.

A fim de garantir excelência, nosso Grupo trabalha com profissionais altamente 
qualificados, que estão em constante desenvolvimento, dessa forma 
proporcionamos aos nossos clientes agilidade, pontualidade e qualidade nos 
resultados.

Nosso Perfil



Maciel Auditores

Maciel Consultores

Maciel Assessores

Maciel TI

Maciel Advogados

Empresas do Grupo



São Paulo

Brasília

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Curitiba

Florianópolis

Belém

Fortaleza

Belo Horizonte

110 profissionais

Onde Estamos :



No ano de 2017 o Grupo Maciel se tornou membro independente da 
GGI, uma das dez principais associações internacionais de contabilidade, 
consultoria e serviços jurídicos, nossa empresa é capaz de oferecer o 
melhor suporte possível em escala global. Através da GGI, temos acesso a 
especialistas em todo o mundo para prestar suporte sobre regulamentos 
locais, compliance e estratégias de mercado.

A ampla presença internacional da GGI abre uma porta de entrada para o 
mercado global para o Grupo Maciel e seus clientes.

Aliança Internacional



Onde Estamos :
A Geneva Group International está presente em mais de 123 países, reúne cerca
de 27mil profissionais ao redor do mundo e movimenta 5 bilhões de dólares
por ano.



Parceria Internacional

Fonte: AccountacyAge

Number six in Networks and Associations global ranking
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Certificações/Credenciamentos

– Banco Central do Brasil (BACEN);

– Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI);

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – 11592;

– Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP);

– Conselho Federal de Estatística (CFE) – 032/2010;

– Conselho Regional de Contabilidade (CRC) Auditores – 005460/O-0

– Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) – 255;

– Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) – n° 716;

– Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP) – 9541-13;

– Receita Federal do Brasil (RFB);

– Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).



Referências

Instituições Financeiras;

Cooperativas de Crédito;

Terceiro Setor;

Fundos de Previdência;

Agências de Saúde;

Indústrias e Prestadoras de Serviços;

Outros.



Detalhamento das Etapas



Detalhamento das Etapas

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sob o edital de
concorrência pública nº 2017/02, vinculada ao Processo nº
01.167062.17.28 contratou a Maciel Consultores, com o
objetivo de prestação de serviços de verificação independente
dos contratos de concessão e permissão do serviço público de
transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de
Belo Horizonte atualmente em vigor.

Os serviços a serem prestados estão divididos em etapas as
quais detalharemos a seguir, mencionando os serviços
prestados bem como o atual status do trabalho:



Detalhamento das Etapas

Etapa 1 – Planejamento das atividades

Nesta etapa do trabalho a Maciel efetuou a visita de reconhecimento, obtendo
informações e dados importantes para o planejamento das próximas etapas do
trabalho, bem como a elaboração do cronograma detalhado das informações.

Documentos analisados: Cerca de 300 documentos entregues, dentre eles
Contratos de Concessão, Balancetes, Extratos, relação das frotas.

Produto entregue: Relatório de Planejamento das Atividades 

Etapa concluída 



Detalhamento das Etapas

Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente
contábil dos 4 Consórcios e Transfácil 

Esta etapa do trabalho está dividida em dois tipos de trabalho o de verificação
independente de receitas, investimentos e custo e a análise detalhada dos
respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras das quatro
concessionárias e TRANSFÁCIL.

 Verificação Independente de receitas, investimentos e custos

O trabalho de verificação independente atua como elemento de apoio adicional
para o poder público, pois monitora o serviço de forma a medir o desempenho da
concessão através de indicadores de desempenho e informações externas.

As análises efetuadas neste trabalho servirão de base para o Fluxo de Caixa.

Vide gráfico demonstrativo a seguir:



Detalhamento das Etapas

Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente
contábil dos 4 Consórcios e Transfácil 



Detalhamento das Etapas

Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente
contábil dos 4 Consórcios e Transfácil 

Documentos analisados: Cerca de 30.000 documentos entregues, dentre eles
Contratos de Concessão, Notas fiscais de compra de pneus, recapagem
combustíveis e frotas, laudos de garagem, acordos coletivos, IPVA’s, Contratos de
Seguros entre outros.

Produto entregue: Relatório de Verificação Independente sobre as Receitas,
Custos e Investimentos referentes ao período de 2013 a 2016 em versão de
minuta.

Resultado: De acordo com os testes de verificação independente efetuados,
consideramos que os valores a serem considerados na apuração do fluxo de caixa
encontram-se adequados, porém ainda aguardamos os últimos comentários do
SETRABH e BHTRANS.

Etapa em fase de finalização o relatório está em análise pelo SETRABH e 
BHTRANS.



Detalhamento das Etapas

Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente
contábil dos 4 Consórcios e Transfácil 

 Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações
Financeiras das quatro concessionárias e TRANSFÁCIL.

Este trabalho consiste em uma auditoria contábil das Demonstrações Financeiras
das quatro concessionárias e TRANSFÁCIL referentes ao período de 2013 a 2016,
no qual são efetuados testes para saber a adequação das demonstrações
financeiras acima referidos estão de acordo com as normas contábeis adotadas no
Brasil.

O trabalho é efetuado seguindo as normas brasileiras de auditoria NBC-TA’s e as
normas brasileiras contábeis – NBC- TG’s.



Detalhamento das Etapas

Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente
contábil dos 4 Consórcios e Transfácil 

Documentos analisados: Cerca de 23.400 documentos entregues, dentre eles
Contratos de Concessão, Balancetes, Extratos Bancários, notas fiscais de bens
patrimoniais, repasse de adiantamentos, relatórios de comercialização, contratos
de seguros entre outros.

Produto a ser entregue: Relatório de Diagnóstico Contábil referentes ao período
de 2013 a 2016, contendo todas as faltas de controles juntamente com as
recomendações de melhoria.

Etapa em fase de apuração e revisão dos resultados pela Maciel Consultores.



Detalhamento das Etapas

Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE),
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X

O objetivo deste Relatório é de apurar as Demonstrações de Resultado do
Exercício (DRE) do quadriênio de 2013 a 2016 nas concessionárias: (i) Pampulha,
(ii) BHLeste, (iii) Dez e (iv) Dom Pedro II. Consolidando as mesmas em um único
demonstrativo, a ser utilizado no cálculo do Fator X, onde apurar-se eventuais
ganhos de produtividade.

Conceituação de Ganho de produtividade são os benefícios líquidos que sua
empresa recebe por executar um trabalho de forma mais eficaz mantendo um
mesmo orçamento, mesma equipe e mesmos prazos

Para chegarmos ao Fator X primeiramente precisamos apurar a razão de 
produtividade que a qual é determinada através da seguinte formula:

PTF= RP / CF



Detalhamento das Etapas

Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE),
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X

Onde:

PTF: Razão de Produtividade; 
RP: Receita de Produtos é a receita líquida obtida pelas concessionárias; e 
CF: Custo dos Fatores de Produção (custos operacionais). 

Posteriormente efetuamos o calculo para apuração do índice de produtividade,
calculado pela relação entre a razão de produtividade (PTF) anterior sobre a do
ano apurado, vide formula a seguir:

IPTF = PTFt / IPTFt0

Onde:
IPTF: Índice de Produtividade Total de Fatores; 
PTFt: Razão de produtividade de um período; e 



Detalhamento das Etapas

Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE),
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X

PTFt0: Razão de produtividade do período anterior. Pode-se perceber que contratos de
concessão de áreas distintas possuem como forma de controle o fator índice de
desempenho e qualidade, que estabelece a devida remuneração para a Concessionária
de acordo com o cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos em contrato.



Detalhamento das Etapas

Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE),
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X

Cálculo do Fator X: A partir do fator X se faz possível calcular os ganhos de
produtividade obtidos pelas concessionárias e pelo sistema através da racionalização
dos custos operacionais, eficiência gerencial, aumento das receitas alternativas obtidos
pelos concessionários, entre outros. A fórmula que considera a proporção de repasse
para os usuários, definida nos contratos de concessão cláusula 22.4, segue
representada na Fórmula 3 deste estudo:

Fator X = IPTF Acum.* 0,5

A produtividade dos 4 anos de operação é calculada a partir da soma da produtividade
verificada anualmente. Visto a produtividade das concessionárias ser negativa, o valor
do Fator X é nulo. Vide calculo demonstrado a seguir:



Detalhamento das Etapas

Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE),
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X

Resultado:

Considerando que a produtividade calculada se apresentou negativa no quadriênio de
2013 a 2016, o Fator X torna-se nulo, pois não há o que ser repassado no que tange a
ganhos de produtividade.

Etapa em fase de finalização pela Maciel Consultores, após ajustes solicitados pela
BHTRANS e SETRABH.



Detalhamento das Etapas

Etapa 4: Construção do fluxo de caixa das concessões, mês a 
mês para o período de 20 anos de vigência dos contratos, e 
obtenção da TIR, considerando-se tanto cada Concessionária
isoladamente quanto o conjunto delas

Apuração do fluxo de caixa das concessões para o período de 20 anos que servirão
de base para apurar adequadamente o resultado econômico-financeiro dos
Contratos de Concessão do Transporte Público Coletivo por Ônibus no Município
de Belo Horizonte.

Produto a ser entregue: Relatório detalhado demonstrando e justificando o fluxo
de caixa e cálculo da TIR e os respectivos cálculos das TIR de cada concessionária
isoladamente e das 4 em conjunto.

Etapa em andamento.



Detalhamento das Etapas

Etapa 5: Padronização do Plano de Contas para as
Concessionárias e para as empresas que as compõem

O objetivo deste trabalho é uniformizar o plano de contas entre as concessionárias
e consorciadas com intuito de facilitar a troca de informações.

Produto a ser entregue: Apresentação da proposta de padronização do plano de
contas das CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as compõe, e do TRANSFÁCIL
sob a forma de Manual (em meio físico e eletrônico).

Etapa em andamento.



Detalhamento das Etapas

Etapa 6: Auditoria e Avaliação dos atuais controles das
concessões realizados pela BHTRANS e pelo Poder 
Concedente

Auditoria realizada nos processos e procedimentos utilizados pela BHTRANS para
as verificações e controle das concessões, contemplando análise de sua
pertinência e atendimento às necessidades de controle das obrigações
contratuais, apontando possíveis deficiências e as respectivas melhorias de
Procedimentos

Produto a ser entregue: Relatório detalhado sobre a auditoria realizada nos
processos e procedimentos utilizados pela BHTRANS para as verificações e
controle das concessões, contemplando análise de sua pertinência e atendimento
às necessidades de controle das obrigações contratuais, apontando possíveis
deficiências e as respectivas melhorias de procedimentos,

Etapa em andamento.



shaila.silva@macielauditores.com.br

Obrigado!

CONTATO


