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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  07 de dezembro de 2018 para a reunião  a ser realizada 
em 10 de dezembro de 2018



Agenda

• Etapa 4 (Metodologia de Projeções e Construção do
Fluxo de Caixa e)



METODOLOGIAS DE PROJEÇÃO

• Elementos de Série Temporal

• Metodologia de BOX- JENKINS

• Modelos ARMAX

• Calibração



ELEMENTOS DE SÉRIE TEMPORAL

• Tendência

• Sazonalidade

• Ciclicidade

• Volatilidade



BOX JENKINS

• Análise da Função de Autocorrelação

• Análise da Função de Autocorrelação Parcial



MODELOS ARMAX



CALIBRAÇÃO

• Parcimônia

• Minimização dos Resíduos

• Critério de Schwartz e Akaike



PREMISSAS ADOTADAS

• Horizonte de Projeção de Novembro de 2008 até Novembro de 2028;
• Projeção de Custos realizada com base na Regressão de Passageiros

Transportados sem Gratuidade;
• Projeção de Receitas realizada com base na Regressão de Passageiros

Equivalentes;
• Verificação realizada no Quadriênio de 2013 a 2016, com base para

projeções Agosto/2018;
• Período Projetivo de Set/2018 a Nov/2028;
• Cálculo da TIR, seguindo os contratos vigentes com a taxa de 8,95%;
• Custos, Receitas e Investimentos de acordo com a legislação vigente;
• Tributos e modificações estruturais impactantes ao contrato.



CENÁRIOS

• Impacto da retirada do cobrador de acordo com a
legislação vigente;

• Vigência do Decreto que muda o padrão da frota para
modelos com Ar Condicionado e Suspensão Pneumática;

• Impacto da volta da carga tributária da desoneração da
folha de pagamento em dezembro de 2020;

• Impacto da desoneração do ICMS sobre óleo diesel no
estado de Minas Gerais até Julho de 2021;

• Impacto da desoneração de tributos, PIS, COFINS E ISS
• Manutenção e Retirada dos Despachantes.
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