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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 19 de novembro de 2018 para a reunião  a ser realizada 
em 20 de novembro de 2018



Agenda

• Fase 2 Etapa 3 – DRE e Fator X

• Etapa 4 (Construção do Fluxo de Caixa)
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Fase 2 Etapa 3 (DRE e Fator X)

O objetivo deste Relatório é 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
apura-se eventuais ganhos de produtividade.

O que é Produtividade: é a redução do tempo gasto para executar um
serviço, ou o aumento da qualidade de produtos elaborados, com a
manutenção dos níveis de qualidade, sem o acréscimo de mão-de-obra ou
aumento dos recursos necessários.

Por exemplo: um digitador produzia a emissão de 10 relatórios por dia. Com
formação específica, passou a produzir 15 relatórios por dia, com a mesma
qualidade. Isto significa que houve um ganho de produtividade de 50%.

A produtividade pode ser sempre melhorada através da criatividade, da
formação e da melhoria contínua. É o máximo da produção que a qualidade
permite.
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Diante disso, para proposição de um mecanismo de mensuração
dos ganhos de produtividade das concessionárias, foi utilizada a
metodologia aplicada na 1º Revisão Tarifária no item 8 do
“Relatório Técnico Final de Apuração de Resultado Econômico-
Financeiro dos Contratos de Concessão da Rede de Transporte e
Serviços por Ônibus de Belo Horizonte” que parte da utilização
do Fator X, este disponibilizado pela BHTRANS e também
publicado em seu sítio BHTRANS na Internet, secção
Ônibus/Gestão indicado em Edital.
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Segundo a cláusula 22 intitulada “Da Revisão Tarifária” dos
Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros por Ônibus, a mesma estabelece que a
cada 4 anos o Poder Concedente realizará o processo de revisão
tarifária a fim de repassar ao valor da tarifa os ganhos de
produtividade obtidos pela Concessionária. Os ganhos de
produtividade quando existirem serão divididos igualmente, de
forma que 50% seja apropriado pela concessionária e 50% seja
repassado para tarifa, segundo cláusula 22.4 do mesmo
contrato. Conforme determinação, são considerados como
ganhos de produtividade, entre outros:

• A redução de custos na prestação dos serviços, fruto da
racionalização da operação e da instalação do Sitbus;
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• A redução de custos na prestação dos serviços, fruto da
racionalização da operação e da instalação do Sitbus;

• Os ganhos relativos às receitas a que se refere a cláusula 12 do
contrato de concessão que tangem às “Outras Fontes de
Receita” os ganhos de produtividade que podem ser oriundos
das receitas alternativas, complementares e acessórias sendo
estas representadas por:

 Rendimentos financeiros derivados da venda antecipada
de direitos de viagem;

Rendimentos financeiros derivados da gestão de recursos
custodiados pelo Agente de Liquidação;
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Receitas originadas de convênios e da venda de produtos, dados
ou serviços explorados por meio da infraestrutura e plataformas
do Sitbus;

Receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários
em mídia, eletrônica ou não, em ônibus, lojas, cartões, postos e
equipamentos de vendas e demais instalações;

Receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em
sistemas de áudio e vídeo, celulares, modens, dispositivos de
comunicação, totens eletrônicos ou quaisquer outros
mecanismos de transmissão ou recepção;

Receitas oriundas de parcerias com financeiras, operadoras de
crédito, bancos, agentes financeiros, operadoras de
telecomunicações e redes de varejo.
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Para a elaboração da DRE foram consideradas:

• As receitas foram dimensionadas conforme estrutura identificada através
da Auditoria, dentre elas destaca-se que as receitas operacionais se
referem às tarifárias, complementares, alternativas e suplementares, e as
não operacionais no tocante à métrica de receita de venda de veículos, e
receitas financeiras.

• A metodologia de cálculo dos custos padrões adotados nesse trabalho é
baseada na mesma metodologia utilizada na orçamentação da
concorrência pública nº 131/2008, da qual se originaram os contratos de
concessão vigentes, e que também é adotada no Sistema de
Compensação Tarifária – SCT/TRANSFÁCIL, para as empresas
consorciadas que compõem os 4 (quatro) Consórcios Concessionários,
Pampulha, BHLESTE, DEZ e Dom Pedro II. Os custos utilizados nos foram
validados no Relatório de Verificação Independente e encontram se no
item 2 deste relatório.
Ressalta-se que foram identificados 11 (onze) centros de custos na 1ª
Revisão Tarifária, e que neste estudo serão apresentados 14 (quatorze)
centros de custo, dos quais foram adicionados neste quadriênio as
rubricas “ARLA” (separado dos lubrificantes nesta Revisão), “Manutenção
PC” e “Pessoal BUSZOOM”.
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Índice de Produtividade Total de Fatores

No que tange aos ganhos de produtividade obtidos pelas
empresas de ônibus, estes estão relacionados ao custo para a
devida operação do sistema, custo operacional, e a receita
líquida obtida nos diversos meios de comercialização tais como
tarifária, complementar, alternativa, acessória e suplementar.

Para mensuração dos ganhos de produtividade através do índice
de produtividade por fatores deverá ser apurado
quadrienalmente as receitas líquidas incorridas pelos
concessionários e os devidos custos operacionais de forma a
obter a razão de produtividade por fatores. Esta razão será
calculada com a seguinte Fórmula 1 – Razão de Produtividade.
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Para chegarmos ao Fator X primeiramente precisamos apurar a 
razão de produtividade que a qual é determinada através da 
seguinte formula:

PTF= RP / CF
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 

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. 
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Segue abaixo o resultado apurado pela Maciel do Índice de
Produtividade Total de Fatores Acumulado:

Fator X 2013 2014 2015 2016

Receita Operacional Líquida 959.396.322      966.974.632      1.056.967.023   1.115.958.041   

Custos Operacionais 918.682.100-      969.293.766-      1.049.921.305-   1.140.162.106-   

Razão de Produtividade 1,04                 1,00                 1,01                 0,98                 

IPTF 0,051-               0,0447-              0,009               0,028-               

IPTF Acumulado 0,11-                 
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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
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Fator X

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:

Fase 2 Etapa 3 (DRE e Fator X)

Fator X 2013 2014 2015 2016

Receita Operacional Líquida 959.396.322      966.974.632      1.056.967.023   1.115.958.041   

Custos Operacionais 918.682.100-      969.293.766-      1.049.921.305-   1.140.162.106-   

Razão de Produtividade 1,04                 1,00                 1,01                 0,98                 

IPTF 0,051-               0,0447-              0,009               0,028-               

IPTF Acumulado 0,11-                 

Proporção de repasse ao usuário 50,00% 50%

Fator X 0



Considerações finais
Diante do exposto constata-se que no decorrer do quadriênio de 2013
a 2016 não houveram reduções nos Custos Operacionais, estes que
foram considerados pela metodologia de custo padrão, conforme
determinado pelo Contrato de Concessão e explanado Metodologia
de Cálculo dos Custos Padrões Serviço Público de Transporte Coletivo
de Passageiros por Ônibus de BH Sistema de Compensação Tarifária –
Sct/TRANSFÁCIL. Identificou-se neste estudo que foram adicionados
ao plano de contas dos custos operacionais os seguintes centros de
custos: (i) ARLA; (ii) Manutenção PC; (iii) Pessoal BUSZOOM.

Ressalvamos que a solicitação das informações relativas as despesas
financeiras e apuração dos impostos (IR e CSLL) não foram atendidas
em tempo hábil para este Relatório, fato que limitou desta forma, este
estudo no que tange à apuração do Demonstrativo de Resultado. Se
faz necessário destacar que esta falta de informação não impacta no
cálculo do fator X, tendo em vista, que este utiliza apenas a receita
líquida e custo operacional.
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Considerações finais

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.
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Etapa 4 (Construção do Fluxo de 
Caixa) 
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Projeção da Receita

A composição da Receita a ser utilizada no Fluxo de Caixa
no período dos anos de 2008 a 2028, lembrando que os
contratos de concessão já foram incorridos em dez anos,
sendo parte do fluxo exposto com informações já
realizadas e as demais projetadas. Para o estudo foram
analisados a série histórica da Demanda Equivalente,
informações geradas do sistema SBE - Módulo
Componente do SITBUS - e validadas pela SCT/TRANSFÁCIL
enviadas pelo SETRABH.
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Projeção dos Custos

Para a previsão do custo total consolidado foi seguido mesmo o
padrão utilizado para a Demanda Equivalente. Na previsão de custo
considerou-se o período de análise mensal iniciado em janeiro de
2013 até dezembro de 2017, informações conforme as bases
levantadas através dos relatórios da verificação - validadas pela
metodologia do SCT – Sistema de Compensação Tarifária/TRANSFÁCIL
- de modo a determinar as projeções e correlacionadas aos cenários
que podem influenciar no modelo apresentado. Assim como nas
projeções testadas para a Receita, a série histórica se faz necessária
paras se manter a coerência do estudo momento de projetar os
custos. Além disso, serão consideradas outras variáveis que foram
apontadas ao longo do estudo e por meio de reuniões como: a
possível retirada de cobradores em algumas linhas, as reduções de
custos em combustíveis devido ao ajuste da alíquota do ICMS no
Diesel, entre outros.
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Estrutura Inicial do Fluxo de Caixa – Cenários Propostos:
Conta Contábil Premissas: Cenários Propostos:

R
EC

EI
TA

S

Receita Tarifária Com base na série histórica 

1- Projeção com base na série 
histórica dos períodos 2000 a 2018;

2- Projeção com base na série de 
2008 a 2018;

3- Projeção com base na série de 
2017

Receita Alternativas Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 
do período 2017.

Receitas 
Complementares

Percentual com base na 
Receita Tarifária Apurada

1,78% sobre a Receita Aferida

Receitas 
Suplementares

Percentual com base na 
Receita Tarifária Apurada

0,71% sobre a Receita Aferida
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Estrutura Inicial do Fluxo de Caixa – Cenários Propostos:
Conta Contábil Premissas: Cenários Propostos:

IM
P

O
ST

O
S

PIS
Com base na Receita 
Tarifária Apurada

Alíquota  Zero tempo indeterminado;

COFINS Com base na Receita 
Tarifária Apurada

Alíquota  Zero tempo indeterminado;

ISS Com base na Receita 
Tarifária Apurada

Isenção

INSS

Com base na Receita 
Tarifária Apurada

2% sobre a Receita - com base na 
manutenção da Desoneração da 
Folha

Com base nos custos da 
Equipe

Percentual de sobre a folha -
Desoneração da folha até 
31/12/2020.
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Estrutura Inicial do Fluxo de Caixa – Cenários Propostos:

Conta Contábil Premissas: Cenários Propostos:

C
U

ST
O

S

Combustíveis

Com base na série histórica 
Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017

Com base na série histórica Acréscimos nos custos consumo -
aumento de frota com ar 
condicionado

Com base na série histórica Benefício Fiscal redução na alíquota 
do ICMS

Arla

Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017

Com base na série histórica Acréscimos relacionado aos ajustes 
no combustível
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Estrutura Inicial do Fluxo de Caixa – Cenários Propostos:
Conta Contábil Premissas: Cenários Propostos:

C
U

ST
O

S

Lubrificantes

Com base na série histórica 
Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017

Com base na série histórica Acréscimos relacionado aos ajustes 
no combustível

Pessoal de 
Operação

Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017 - Considerações do 
Sindicato

Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017 - Redução de agentes de 
bordo.

Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017 - Aumento equipe 
motorista com dupla função

Rodagem
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017

Peças / Acessórios
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017
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Estrutura Inicial do Fluxo de Caixa – Cenários Propostos:
Conta Contábil Premissas: Cenários Propostos:

C
U

ST
O

S

Despesas 
Administrativas

Com base na série histórica 
Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017

Seguro/IPVA
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017 - Considerações do 
Sindicato

SBE TACOM
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017

Manutenção PC
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017

Pessoal BUSZOOM
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017

Garagem
Com base na série histórica Projeção com base na série histórica 

2013 a 2017

FGE
Com base na Receita 
Tarifária Apurada

1% sobre a Receita apurada

Outros
Projeção com base em 
índices

Projeção com base na série histórica 
2013 a 2017
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