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Análise de Impacto Regulatório - AIR 

 

Em acordo às recomendações, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), encampadas pelo Programa de Fortalecimento da 

Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), vinculado à Casa Civil 

da Presidência da República, propomos esforços por iniciar o processo regulatório com 

uma AIR. Entendemos que a providência possibilita incremento na percepção, tanto da 

racionalidade, quanto da publicidade regulatória. 

Contudo, pelo menos duas questões básicas ainda distanciam a AGERGS dessa 

nova possibilidade metodológica: a inexistência de um banco de dados público, acessível 

a todos os atores envolvidos da área de transporte de passageiros; e a necessidade de 

instalação de uma consulta pública prévia à guisa de providência inicial do processo 

regulatório. Dito isso, vamos à avaliação do problema em si, bem como às possibilidades 

de resolução via regulação. 

Os ideais legais que consubstanciam a procura concomitante do equilíbrio 

econômico-financeiro e da modicidade tarifária são traduções específicas que 

encontraram respaldo inicial no campo hegemônico da Ciência Econômica, seja devido 

às inevitáveis falhas de mercado, seja à impossibilidade fática de o Estado prover todos 

os serviços necessários à sociedade. Tecnicamente, o “ótimo de Pareto” descreve uma 

situação onde nenhum dos agentes consegue melhorar sua posição sem, com isso, 

piorar a posição de algum outro. Esse parágrafo inicial estabelece uma visão sistêmica, 

norteadora deste trabalho de revisão tarifária do setor de transporte intermunicipal de 

passageiros da Aglomeração Urbana do Litoral Norte - AULINOR. 

Logicamente, tendo em mente a complexidade dessa empreitada, permeada pelo 

fenômeno econômico inescapável da assimetria de informações, reforçada pela 

inexistência de um banco de dados público específico, mas também pela relativa falta de 

profissionalização e estruturação de parte das empresas delegatárias, cientificamos que 
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os números encontrados não têm o condão de apreender todas as dimensões espaciais 

e temporais que especificam a AULINOR. Ilustrativamente, trazemos ao exame o caso 

das linhas que apresentaram forte risco ao sistema (E201 e E201A) por representarem 

quase 30% dele (receita/ gasto). A extensão dessas linhas foi seguidamente 

redimensionada. Originalmente nos BODs (Boletim de Oferta e Demanda) da 

METROPLAN, posteriormente pela empresa operadora e finalmente, um novo número foi 

aferido pela METROPLAN. Esse não foi o único caso. Normalmente, o exame de 

números inconsistentes iniciais levava à apuração de novas grandezas. Para ter-se uma 

ideia da dimensão do problema, tem-se que das quatorze demandas de (re)mensuração 

das extensões de linhas  encaminhadas à METROPLAN por apresentarem algum tipo de 

inconsistência, todas tiveram seus números modificados após a providência. O mesmo 

aconteceu em relação às tarifas máximas, modificando apenas os números: das trinta e 

sete tarifas consultadas, dezenove apresentavam erro no BOD/2013. Tudo isso, sem 

considerar o retrabalho decorrente dos demonstrativos contábeis com divergências 

internas importantes, apresentados pelas empresas analisadas. Um conjunto que causou 

intensa troca de informações eletrônicas/ telefônicas, tanto com as empresas, quanto 

com a METRPLAN, além de trabalho de campo complementar. 

Por outro lado, do ponto de vista formal, o trabalho revisional da AULINOR, além 

de inédito, não pôde ser balizado por contratos vigentes e/ou processos licitatórios 

iniciais, sendo que o serviço vem sendo prestado em caráter juridicamente precário. Tais 

limites, além de dados, refletem restrições temporais objetivas frente às necessidades 

sistêmicas de um serviço público essencial que precisa eliminar sérios perigos a sua 

continuidade, conforme veremos detalhadamente.  

Tendo em vista esse quadro e em cumprimento ao art. 2º da RESOLUÇÃO 

DECISÓRIA RED N° 85/2014 de 26 de fevereiro de 2014,  

[...] o reajuste tarifário [na verdade uma revisão tarifária] de 2014 
somente se dê pela nova metodologia de sistema tarifário, desenvolvida 
em conjunto entre técnicos da AGERGS e METROPLAN, com os 
cálculos de custos, índice de aproveitamento e percurso médio, até 
setembro de 2014. 
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Foi iniciado o processo de revisão tarifária do sistema de transporte da 

Aglomeração Urbana do Litoral Norte - AULINOR, cujo objetivo principal foi o de elaborar 

uma planilha tarifária e, com ela, o cálculo do coeficiente tarifário do sistema. 

 A AULINOR foi instituída pela LEI COMPLEMENTAR Nº 12.100, de 27 de MAIO 

de 2004 e é composta pelos municípios de Torres, Mampituba, Dom Pedro de Alcântara, 

Arroio do Sal, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Itati, Maquiné, Terra 

de Areia, Capão da Canoa, Xangrilá, Imbé, Osório, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, 

Palmares do Sul, Capivari do Sul e Caraá. 

O sistema de transporte intermunicipal de passageiros da região teve como órgão 

gestor e poder concedente, até o ano de 2007, o Departamento Autônomo de Estradas e 

Rodagens – DAER, sendo composto por linhas do Transporte Intermunicipal de 

Passageiros de Longo Curso e Suburbanas do Interior. A partir do ano de 2008, passou a 

ser gerido pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional - 

METROPLAN. Atualmente são 54 linhas operadas por seis empresas: UNESUL DE 

TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, EXPRESSO SÃO MARCOS 

LTDA, EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA, CITRAL TRANSPORTE E TURISMO 

S/A, TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Esta última incorporou as linhas 

atendidas pelas empresas CAPÃO DA CANOA TURISMO LTDA e AUTO VIAÇÃO 

SERRA MAR LTDA, as quais deixaram de operar no sistema. 

O Quadro 1 retrata a situação de desequilíbrio encontrado, uma vez que a matriz 

tarifária atual não encontra respaldo num critério técnico objetivo, que se 

consubstanciaria no cálculo da tarifa obtida a partir do produto de um mesmo coeficiente 

tarifário multiplicado pela extensão de cada linha em particular.  Os números abaixo 

dizem respeito à comparação das tarifas máximas em vigência (situação encontrada) vis-

à-vis as tarifas máximas obtidas a partir do coeficiente tarifário aqui calculado (0,162076). 

Em parte, tal desequilíbrio pode ser explicado pela origem do sistema, formado pela 

unificação das linhas de diferentes subsistemas geridos anteriormente pelo DAER: Longo 

Curso e Suburbanas do Interior. Cada qual, apresentando coeficientes tarifários próprios, 
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que restaram inalterados, senão submetidos a reajustes lineares que apenas 

amplificavam os desequilíbrios.  

Quadro 1 – Sumário da variação da receita/ dispêndio 
Empresa Impacto da Revisão Tarifária 

A 3,52% 

B 0,80% 

C 7,51% 

D 11,33% 

E 6,47% 

F -3,04% 

G 8,50% 

AULINOR 9,32% 

    * As linhas da CAPÃO TUR passaram a ser operadas pela TORRESCAR  

A primeira coluna expõe as empresas prestadoras enquanto que a segunda 

mostra o impacto na receita auferida projetada a partir da reestruturação da matriz 

tarifária a partir da tarifa técnica, com base na demanda do ano de 2013, conforme 

apresentado no BOD da METROPLAN. A última linha do Quadro 1 representa o impacto 

financeiro na demanda global no sistema da AULINOR, ou seja, o aumento médio no 

dispêndio por parte dos usuários do sistema seria de 9,32%. Salienta-se que o resultado 

apresentado no Quadro 1 reflete a variação na receita das empresas, bem como no 

dispêndio por parte dos usuários, este último sem considerar a comissão da estação 

rodoviária.  

Cabe esclarecer, que a menor tarifa mínima do sistema (R$ 2,35) e as tarifas 

unificadas (linhas E201 e E201A) vêm seguindo os mesmos valores desde o ano 20081, 

quando ocorreu a unificação das tarifas: de R$ 1,40 a R$ 2,40 para R$ 1,65. Entretanto 

não se encontra mais justificativa para uma segunda tarifa mínima em R$ 3,55, cuja 

origem se vincula ao sistema de Longo Curso, que não está mais presente na AULINOR. 

Portanto, recomendamos a fixação de uma única tarifa mínima para todas as linhas do 

                                                 
1
 Resolução CS/AGERGS Nº1033 de 11 de dezembro de 2008, “Art 2º Art. 2º – Aprovar a unificação tarifária das linhas 

E201 e E201A, com o valor da tarifa única aprovado pelo DAER em seu último reajuste, em R$ 1,65”. 
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sistema da AULINOR, no valor das novas tarifas unificadas das linhas E201 e E201A, em 

R$ 2,85 (tarifa técnica de R$ 2,8659 arredondada), a partir da racionalização e 

reestruturação da nova matriz tarifária. Salientamos ser esta a providência mais 

importante para a sanidade do sistema. Entretanto, o estudo de impacto junto às 

empresas poderia ser aprimorado caso houvesse a disponibilização dos dados de 

demanda e de extensão por seção tarifária de todas as linhas. Tudo indica que tal 

levantamento será viável futuramente, quando da implantação do sistema de bilhetagem 

eletrônica. Aliás, um novo estudo de impacto deve considerar a possibilidade de maior 

racionalização do número de seções tarifárias, de forma a limitar como regra geral, uma 

seção tarifária por município. Essa providência poderia seguir-se à regulação proposta 

neste trabalho.  

Importante ressaltar que o desequilíbrio apontado encontra expressão nas tarifas 

mínimas do sistema que chegam a concorrer com o transporte urbano das localidades, 

como é o exemplo de Capão da Canoa e de Torres, cujas tarifas estão em R$ 2,40, em 

patamar superior à menor tarifa mínima atual da AULINOR. Mais ainda, tal processo de 

canibalização também vem ocorrendo internamente, entre as linhas do próprio sistema. 

Assim, é razoável esperar que a fixação de uma única tarifa mínima, no escopo do 

realinhamento proposto nesta informação, venha a acarretar certa mudança na 

preferência dos usuários. Contudo, a inexistência de um sistema de informação 

geográfico, com informações públicas e detalhadas (Banco de Dados) das linhas e 

seções do transporte, impede uma estimativa quanto aos efeitos desse fenômeno 

indireto, especialmente junto àquelas linhas em que ocorre uma eventual sobreposição 

de itinerários. Principalmente, quando isso ocorra frente às preferências entre veículos de 

carrocerias diferenciadas, rodoviária e semiurbana, para o mesmo percurso. Quanto a 

esse último caso, especula-se que a concorrência pode até mesmo ser positiva, já que 

ensejaria um incentivo à melhoria da carroceria do veículo semiurbano. Mesmo assim, 

não temos instrumentos para pormenorizar tais implicações. Um dos limites anunciados 

no início do texto que se impõe mais uma vez. 
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Em média, pelo lado da oferta do serviço, a necessidade de regulação desse 

mercado pode ser expressa pela disparidade dos percentuais encontrados, desde uma 

situação tarifária mais vantajosa, embora a expensas do usuário do sistema (linhas da 

Empresa F: -3,04%), até a percepção de uma clara ameaça à continuidade de oferta do 

serviço (linhas da Empresa D: +11,33%). 

Já pelo lado da demanda, a implementação das recomendações contidas nesta 

informação acarretaria um realinhamento das tarifas, entre a de maior e a de menor valor: 

desde os R$ 2,35 da menor tarifa mínima para R$ 2,85; até dos R$ 21,70 (TORRES/ 

TRES CACHOEIRAS/ TORRES circular) para os R$ 19,65 (CIDREIRA/ TORRES), a 

nova linha mais cara. Claramente, haveria uma sensível diminuição entre as tarifas 

máxima e mínima. Outro efeito positivo. 

O cálculo tarifário é ainda perpassado por outra questão. Trata-se da comissão de 

11% da estação rodoviária no cálculo tarifário. Seguindo sugestão dos técnicos da 

METROPLAN, esta informação acolhe a exclusão da comissão das rodoviárias do cálculo 

tarifário, passando a ser cobrada de forma destacada e, exclusivamente, nos guichês das 

Estações Rodoviárias (ER). Além da justiça tarifária e da transparência para o usuário, tal 

medida introduz novo elemento para discussão no setor de transportes intermunicipal de 

passageiros em geral, quanto ao percentual utilizado no cálculo dos processos tarifários. 

A título de exemplificação: 

Quadro 2 – Comissão Efetiva das Rodoviárias (ER) 

  R.O.B* Balancete Receita ER Comissão Efetiva 

SÃO JOSÉ 6.468.354,50 51.716,53 0,80% 

UNESUL 3.691.370,41 247.662,03 6,71% 

Total 10.159.724,91 299.378,56 2,95% 

* Receita Operacional Bruta 

Como é fácil observar no Quadro 2, caso utilizássemos um percentual médio para 

o dispêndio em referência, incorreríamos em injustiça tarifária, tanto para as empresas 

operadoras quanto para os usuários. Mesmo porque, enquanto a grande maioria dos 

usuários das linhas operadas pela empresa SÃO JOSÉ sequer utiliza as estações 
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rodoviárias, a maior parcela dos usuários da empresa UNESUL seria subsidiada pelos 

demais. A mesma lógica se aplica ao lado da oferta do serviço.  

Subsidiariamente, os técnicos da Diretoria de Tarifas da AGERGS têm participado 

de reuniões junto ao DAER, visando a melhorar e/ou viabilizar o serviço público prestado 

pelas E.R.s, indo ao encontro da mudança proposta. Ocorre que as conversas em 

andamento naquele fórum apontam para a substituição da dita comissão por alguma 

espécie de taxa de utilização do terminal, mais em sintonia com os desenvolvimentos da 

área. Mais que isso, nosso estado aparece como o único a ainda manter a remuneração 

desse serviço público por comissão. 

Em consulta junto à METROPLAN, foi colocado que, desde sua origem: 

Art. 105 – Os veículos de linhas intermunicipais entre localidades próximas que 
forem consideradas, pelo Conselho de Tráfego [do DAER], como de 
características semelhantes às urbanas, poderão, a juízo do Conselho de 
Tráfego, ser dispensados de estacionar em determinadas Agências ou Estações 
Rodoviárias (Decreto 7.728/1957). 

Também foi informado que o artigo 3º do Decreto Lei de criação do Sistema 

Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros (SETM) de 28 de 

dezembro de 1998 caracteriza o transporte metropolitano como sendo de características 

urbanas. Assim, a junção destas duas peças normativas permite dizer que o transporte 

metropolitano pode ou não utilizar a estação rodoviária, o que já vem acontecendo de 

fato.  

Uma vez incluída a inovação proposta – de um lado, a passagem propriamente 

dita e, de outro, a comissão das estações rodoviárias –, as características do sistema 

AULINOR permitiriam que o usuário pudesse optar, ou não, pelos serviços da ER, 

sabendo exatamente quanto estaria pagando por eles; o mesmo aplica-se às empresas. 

De qualquer modo, a medida redundaria em claro incremento à transparência e ao 

princípio da publicidade, ao mesmo tempo, inserir-se-ia novo componente concorrencial 

ao sistema. 
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Detalhadamente, e à guisa de sugestão técnica, apresentamos abaixo as 

variações das novas tarifas máximas, as quais foram obtidas a partir da multiplicação da 

extensão de cada linha pelo coeficiente tarifário encontrado. A única exceção foi no 

cálculo da Tarifa Mínima (R$ 2,8659), cuja explicação dá-se pela história do sistema, 

conforme já tratado. 

SÃO JOSE Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Nova Tarifa 

Máxima 

Comum + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E196X CAPÃO CANOA-SANTA 

RITA 78,7 R$ 14,20 R$ 12,7554 -10,17% R$ 14,1585 -0,29% 

E201 P.HISTÓRICO-

S.TEREZINHA 24,48 R$ 2,35 R$ 2,8659 21,95% R$ 3,1812 35,37% 

E201A S.TEREZINHA - J.ÉDEN 26,96 R$ 2,35 R$ 2,8659 21,95% R$ 3,1812 35,37% 

E906 OSÓRIO - SANTA RITA 75,2 R$ 12,40 R$ 12,1881 -1,71% R$ 13,5288 9,10% 

E906A OSÓRIO - DUNAS ALTAS 75 R$ 12,90 R$ 12,1557 -5,77% R$ 13,4928 4,60% 

E907 TRAMANDAÍ - SANTA 

RITA 51,7 R$ 8,55 R$ 8,3793 -2,00% R$ 9,3011 8,78% 

E907A TRAMANDAÍ - DUNAS 

ALTAS 57 R$ 9,00 R$ 9,2383 2,65% R$ 10,2546 13,94% 

  

       
UNESUL Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Nova Tarifa 

Máxima 

Comum + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E801 CAPÃO DA CANOA / 

OSÓRIO 41,34 R$ 6,40 R$ 6,7002 4,69% R$ 7,4373 16,21% 

E802 TRAMANDAI / OSORIO 23 R$ 3,70 R$ 3,7278 0,75% R$ 4,1378 11,83% 

E803 TORRES / OSÓRIO 104 R$ 16,65 R$ 16,8559 1,24% R$ 18,7101 12,37% 

E804 RUA NOVA / OSÓRIO * 119 R$ 21,00 R$ 19,2871 -8,16% R$ 21,4086 1,95% 

E811 TORRES / TRAMANDAI 99 R$ 18,10 R$ 16,0455 -11,35% R$ 17,8105 -1,60% 

E812 BANANEIRAS / 

TRAMANDAI 108 R$ 18,85 R$ 17,5042 -7,14% R$ 19,4297 3,08% 

E813 BOA UNIÃO/ 

TRAMANDAI* 100,63 R$ 17,80 R$ 16,3097 -8,37% R$ 18,1038 1,71% 

E817 CIDREIRA / TORRES 121,2 R$ 18,35 R$ 19,6436 7,05% R$ 21,8044 18,83% 

E822 CAPÃO CANOA/ TORRES 96 R$ 15,40 R$ 15,5593 1,03% R$ 17,2708 12,15% 

E823 PEDRAS BRANCAS/ BOA 

UNIÃO/ CAPÃO DA 

CANOA 65,22 R$ 11,70 R$ 10,5706 -9,65% R$ 11,7334 0,29% 

 * Descontinuadas 
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       CAPÃO TUR * Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Nova Tarifa 

Máxima 

Comum + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E101 CAPÃO DA CANOA / 

TERRA DE AREIA 45 R$ 7,20 R$ 7,2934 1,30% R$ 8,0957 12,44% 

E103 CAPÃO DA CANOA / 

TERRA DE AREIA 24 R$ 5,00 R$ 3,8898 -22,20% R$ 4,3177 -13,65% 

E104 CAPÃO DA CANOA / 

ATLÂNTIDA SUL 18,4 R$ 3,55 R$ 2,9822 -15,99% R$ 3,3102 -6,75% 

E105 CAPÃO DA CANOA / 

RAINHA DO MAR 14 R$ 2,35 R$ 2,2691 -3,44% R$ 2,5187 7,18% 

E107 RAINHA DO MAR / 

CURUMIM 33 R$ 5,00 R$ 5,3485 6,97% R$ 5,9368 18,74% 

E113 CAPÃO DA CANOA / 

OSÓRIO 41,4 R$ 11,55 R$ 6,7100 -41,91% R$ 7,4480 -35,51% 

E113A CAPÃO DA 

CANOA/OSÓRIO/ESTR. 

MUNIC. 46,74 R$ 11,55 R$ 7,5754 -34,41% R$ 8,4087 -27,20% 

E121 OSÓRIO / CERRITO 61 R$ 11,00 R$ 9,8866 -10,12% R$ 10,9742 -0,23% 

E191 TRES 

PINHEIROS/CAPÃO DA 

CANOA 67 R$ 11,70 R$ 10,8591 -7,19% R$ 12,0536 3,02% 

E194 ARROIO 

CARVALHO/CAPÃO DA 

CANOA 86 R$ 15,65 R$ 13,9385 -10,94% R$ 15,4718 -1,14% 

E195 XANGRI-LA /CAPÃO 

NOVO 18 R$ 2,35 R$ 2,9174 24,14% R$ 3,2383 37,80% 

E196 CAPÃO DA 

CANOA/QUINTÃO 76 R$ 12,20 R$ 12,3178 0,97% R$ 13,6727 12,07% 

E198 MAQUINÉ/CAPÃO DA 

CANOA 83,77 R$ 13,60 R$ 13,5771 -0,17% R$ 15,0706 10,81% 

 * Linhas incorporadas pela Torrescar 

      

       CITRAL Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

Tarifa 

Máxima 

Comum 

Nova Tarifa 

Máxima 

Comum 

VARIAÇÃO 

Nova Tarifa 

Máxima 

Comum  + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

E301 OSÓRIO/ITATI 69 R$ 11,80 R$ 11,1833 -5,23% R$ 12,4134 5,20% 

E302 OSÓRIO/ARROIO 

CARVALHO 87 R$ 15,55 R$ 14,1006 -9,32% R$ 15,6517 0,65% 

E303 OSÓRIO/ÁGUAS 

BRANCAS 60 R$ 10,75 R$ 9,7246 -9,54% R$ 10,7943 0,41% 
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       PALMARES Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Nova Tarifa 

Máxima 

Comum + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E601 OSÓRIO / QUINTÃO 84 R$ 13,75 R$ 13,6144 -0,99% R$ 15,1120 9,91% 

E602 OSÓRIO / CIDREIRA 64 R$ 10,55 R$ 10,3729 -1,68% R$ 11,5139 9,14% 

E602A OSÓRIO / FAZENDA 

PINHAL 47,76 R$ 7,35 R$ 7,7408 5,32% R$ 8,5922 16,90% 

E603 OSÓRIO / GRANJA 

VARGAS 79 R$ 12,65 R$ 12,8040 1,22% R$ 14,2125 12,35% 

E603B PALMARES DO SUL / 

BALNEÁRIO PINHAL / 

TUNEL VERDE 37,34 R$ 3,50 R$ 6,0519 72,91% R$ 6,7176 91,93% 

E604 OSÓRIO / BACOPARI 98 R$ 14,90 R$ 15,8835 6,60% R$ 17,6306 18,33% 

 
        
       SÃO MARCOS Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Nova Tarifa 

Máxima 

Comum + 11% 

da ER 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E723 TORRES X ARROIO DO 

SAL 34,116 R$ 8,15 R$ 5,5294 -32,15% R$ 6,1376 -24,69% 

E724 TORRES X ARROIO DO 

SAL 34,116 R$ 9,20 R$ 5,5294 -39,90% R$ 6,1376 -33,29% 

E725 TORRES X ARROIO DO 

SAL 34 R$ 5,75 R$ 5,5106 -4,16% R$ 6,1168 6,38% 

E901 OSORIO X ARROIO 

TEIXEIRA 71 R$ 12,20 R$ 11,5074 -5,68% R$ 12,7732 4,70% 

E902 OSORIO X ARROIO DO 

SAL 91,424 R$ 13,30 R$ 14,8176 11,41% R$ 16,4476 23,67% 
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       TORRESCAR Embarque no percurso Embarque E. Rodoviária 

Linha Nome Extensão 

(1) Tarifa 

Máxima 

Comum 

ATUAL 

(2) Tarifa 

Máxima 

Comum 

NOVA 

VARIAÇÃO 

(1) X (2) 

(3) Tarifa 

Máxima 

Comum NOVA 

+ 11% da E.R 

VARIAÇÃO 

(1) x (3) 

E501 TORRES / ALTO RIO DA 

TERRA 55 R$ 9,90 R$ 8,9142 -9,96% R$ 9,8947 -0,05% 

E502 TORRES / MORRO AZUL 53 R$ 9,50 R$ 8,5900 -9,58% R$ 9,5349 0,37% 

E503 TORRES / BOA UNIÃO 91 R$ 16,90 R$ 14,7489 -12,73% R$ 16,3713 -3,13% 

E504 TORRES / MORRO DO 

CHAPÉU 66 R$ 11,65 R$ 10,6970 -8,18% R$ 11,8737 1,92% 

E505 TORRES/MORRO DO 

FORNO 60 R$ 11,00 R$ 9,7246 -11,59% R$ 10,7943 -1,87% 

E507 TORRES / MORRO DE 

DENTRO 59 R$ 10,75 R$ 9,5625 -11,05% R$ 10,6144 -1,26% 

E508 TORRES / TRES 

CACHOEIRAS / TORRES 

(CIRCULAR) 99,34 R$ 21,70 R$ 16,1006 -25,80% R$ 17,8717 -17,64% 

E532 TORRES / MORRINHOS 60,76 R$ 14,90 R$ 9,8477 -33,91% R$ 10,9310 -26,64% 

E533 TORRES / COLÔNIA SÃO 

PEDRO 22 R$ 3,70 R$ 3,5657 -3,63% R$ 3,9579 6,97% 

E536 TORRES / ROÇA DA 

ESTÂNCIA 44,69 R$ 9,25 R$ 7,2432 -21,70% R$ 8,0399 -13,08% 
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1. OBTENÇÃO DE DADOS E METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Na falta de um banco de dados específico, enquanto fonte de informações 

compartilhada, bem como da impossibilidade de contribuições prévias colhidas junto aos 

atores envolvidos, na eventualidade de uma audiência pública inicial, este trabalho pôde-

se guiar pelas metodologias já consagradas por esta Diretoria de Tarifas com algumas 

adequações. Elas estão contidas nos processos de revisões tarifárias das Aglomerações 

Urbanas do Sul (AUSUL) e Nordeste (AUNE), realizadas nos anos de 2008 a 2012, além 

da revisão tarifária da RMPA em 2013. Assim, optou-se pela seleção de uma amostra de 

empresas, de referência, que representassem o universo analisado, quanto a suas 

características funcionais em oferta e demanda, além de trazer a METROPLAN, que 

pôde acompanhar e validar itens estratégicos específicos. 

Para a seleção da amostragem, optou-se pelo critério inicial da disponibilidade de 

dados minimamente consistentes, além da participação e da representatividade junto ao 

serviço público. Algo que envolveu cada tipo de presença no mercado, em termos de: 

passageiros transportados, receitas auferidas, frotas utilizadas e distâncias percorridas, 

dentre outras variáveis. Ademais, a montagem de uma amostra representativa como 

alternativa de análise de mercado encontra pleno respaldo, seja na literatura regulatória 

seja no campo cientifico mais geral. 

Desse modo, com base nos dados disponíveis no Boletim de Oferta e Demanda – 

BOD, do ano de 2013, fornecido pela METROPLAN, verificou-se que as empresas SÃO 

JOSÉ e UNESUL são as duas maiores operadoras do Transporte Intermunicipal de 

Passageiros da AULINOR e apropriam em torno de 83% do faturamento. Além disso, 

reúnem as características distintivas mais importantes do sistema e contam com sistemas 

de informação relativamente mais coerentes. 

Um aspecto relevante diz respeito à utilização de ônibus do sistema de longo 

curso, veículo rodoviário, no sistema metropolitano da AULINOR. Ficou acordado pelo 
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setor operacional da METROPLAN que, como os dois sistemas são estaduais, as 

empresas que operam linhas em ambos poderiam cadastrar e utilizar veículos nos dois 

sistemas para fins de aproveitamento da frota. Tal situação já vem ocorrendo 

integralmente com a frota da UNESUL, empresa cuja operação majoritária é no sistema 

de longo curso. Assim, as duas empresas apresentam características distintas dos dois 

tipos de frota que operam naquela aglomeração urbana, tendo a SÃO JOSÉ uma frota 

estritamente semiurbana, enquanto a UNESUL emprega uma frota rodoviária.  Portanto, 

as duas empresas foram selecionadas para compor a amostra para este processo 

tarifário. 

Outro aspecto metodológico importante diz respeito a um eventual coeficiente 

tarifário específico para extensões não pavimentadas, pois, assim como nas revisões 

tarifárias das aglomerações urbanas do sul (AUSUL) e do nordeste (AUNE), não mais 

perdura uma justificativa técnica para se adotar um plus tarifário para o pavimento classe 

B. Mesmo porque, considera-se que todos os custos já estão devidamente refletidos nos 

parâmetros operacionais e nos coeficientes de produção. Ademais, a rodagem em 

trechos não pavimentados corresponde a menos de 3% do total da amostra e 

historicamente esse número vem diminuindo. 
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2. MENSURAÇÃO DO ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 
ECONÔMICO (IAP) 

 

Este parâmetro operacional é decisivo para o resultado do cálculo tarifário, 

conforme revela a fórmula abaixo: 

 
Coeficiente Tarifário = _____ Custo por Km ______            

                                      Lotação Média X IAP 
 

Depreende-se que, quanto maior o IAP, menor será o coeficiente tarifário obtido, e 

vice-versa. Isto porque, essa variável expressa o grau de participação relativa dos 

passageiros que contribuem com o pagamento integral da tarifa de transporte coletivo. O 

IAP é o parâmetro operacional que, isoladamente, exerce o maior impacto no cálculo 

tarifário, podendo ser apurado através da relação entre o somatório da receita auferida 

com a cobrança da tarifa vigente das diferentes linhas do sistema e o somatório da 

receita teórica das mesmas, ou seja: 

 
IAP (em %) = ∑ (Receita Auferida) x 100 

            ∑ (Receita Teórica) 
 

A Receita Auferida é compreendida como resultado do produto da “tarifa cobrada 

multiplicada pelo nº de usuários pagantes”, cuja adoção de critérios comuns de 

quantificação minimiza o surgimento de resultados díspares. Por sua vez, a receita 

teórica estima o montante máximo de receita arrecadada que uma empresa ou sistema 

de transporte pode obter por meio da cobrança tarifária. Para tanto, assume-se a 

hipótese de que todos os passageiros com assento no interior de um veículo pagam a 

tarifa máxima de cada viagem realizada. Seu valor resulta da aplicação da seguinte 

equação: 
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Receita Teórica = ∑(Lotação X Tarifa Máxima X Viagem) 

 

A variável “Lotação” expressa o número de assentos oferecidos no interior do 

veículo, enquanto a Tarifa Máxima constitui o maior valor cobrado do usuário (normal) do 

serviço. Definidos os conceitos intermediários, abordaremos a seguir o cálculo do IAP da 

AULINOR propriamente dito.  

A análise inicial dos dados do Boletim de Oferta e Demanda (BOD) indicou a 

necessidade de revisão e aperfeiçoamento do processo de coleta, tratamento e 

consistência dos dados, até que se realizasse a consolidação do BOD.  Assim, com o 

objetivo de validar os dados das empresas SÃO JOSÉ e UNESUL, para fins de cálculo 

do IAP, foram solicitadas informações complementares específicas, tais como 

quantidades dos tipos de viagens (normais, ociosas e expressas), extensão das linhas, 

operação diária e frota operante.   

No entanto, a realização do cálculo do IAP a partir dos dados da empresa 

UNESUL ficou prejudicada devido à ocorrência de compartilhamento de viagens do 

sistema de longo curso com o sistema metropolitano da AULINOR, concomitantemente. 

Esta situação ocorria em viagens de longo curso que saiam de Porto Alegre, mas que, ao 

ingressarem na região da AULINOR, passavam a transportar passageiros do sistema 

metropolitano, não tendo sido possível quantificar a redução da lotação disponível para o 

transporte de passageiros da AULINOR. Tal dificuldade técnica impossibilitou o correto 

cálculo da receita teórica e, por conseguinte, do IAP.  

Dessa maneira, o presente estudo tratará de apurar os parâmetros operacionais 

Percurso Médio Anual (PMA), Lotação Média e Índice de Aproveitamento Econômico 

(IAP) da planilha tarifária da AULINOR, com base nos dados da empresa SÃO JOSÉ, a 

qual representa, em termos de receita auferida, cerca de 63% da amostra de referência. 

Ainda com relação à base de cálculos do BOD/2013, foram excluídos os dados das linhas 

E903, E904, E905 e E908 que tiveram a operação descontinuada em março de 2013. 

Passemos ao cálculo proposto. 
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O cotejamento do BOD 2013 da METROPLAN com a declaração de viagens e 

extensões da empresa SÃO JOSÉ permitiu verificar que o boletim apontava apenas as 

viagens simples, omitindo as ociosas e as expressas, que também impactam nos custos. 

O cálculo do IAP com base nos dados incompletos do BOD/2013 apresentaria um IAP de 

67,37%: 

Quadro 2.1 – IAP – BOD 2013 

IAP - VIAGENS SIMPLES 

  Receita Auferida Receita Teórica VS IAP VS Viagens Simples 

SÃO JOSE R$ 6.466.197,00 R$ 9.598.740,00 67,37% 59.326 

Fonte: BOD/2013 – METROPLAN 

Contudo, soma-se a essa consideração ainda outra, tendo em vista o cálculo final 

do IAP. Vamos aos detalhes das duas questões: 

(1º) ajustar a tarifa máxima das linhas E201 e E201A para fins de cálculo da 

receita teórica. Hoje, a tarifa máxima destas linhas corresponde à tarifa unificada no valor 

de R$ 2,35. Com efeito, a tarifa máxima de R$ 2,40, vigente em 2008, foi reajustada até 

2013, obtendo-se uma tarifa máxima teórica de R$ 3,22:  

Quadro 2.2 – Reajuste da tarifa máxima (E201, E201A) 

Ano Reajuste Homologado Tarifa Máxima 

Teórica 

2008 8,12% 2,5949 

2009 4,45% 2,7104 

2010 4,68% 2,8372 

2011 7,30% 3,0443 

2012 5,99% 3,2267 

- Trata-se de uma estratégia destinada a preservar o cálculo técnico do IAP, 

excluindo-se a distorção causada pela tarifa máxima reduzida introduzida pela política de 

unificação tarifária realizada no ano de 2008. Com este procedimento, o IAP fica 

redimensionado para 57,87%: 
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Quadro 2.3 – IAP – Com ajuste na tarifa máxima - E201 e E201A 

IAP - AULINOR 2014 - VIAGENS SIMPLES 

 
Receita Auferida Receita Teórica V.S. IAP VS Viagens Simples 

SÃO JOSE R$ 6.466.197,00 R$ 11.174.567,94 57,87% 59.326 

Fonte: BOD/2013 - METROPLAN 

(2) considerar a totalidade das viagens expressas e das ociosas, declaradas pela 

empresa SÃO JOSÉ. Ambas as viagens são acrescidas, tanto para o cálculo do IAP 

quanto para a apuração do PMA. Quanto às ociosas, a rodagem é limitada a 5% da 

quilometragem da linha e, da mesma forma que as viagens expressas, foram 

consideradas no cálculo do IAP e do PMA.   Efetivamente, o aumento do número de 

viagens, o qual será mais detalhado no item sobre o PMA, consistiu em um incremento 

na receita teórica, da ordem de 4,8% (apenas com a inclusão das ociosas). Por fim, feitos 

os devidos ajustes e explicações, o IAP foi apurado em 55,19%. 

Quadro 2.4 – IAP – Considerando as viagens expressas e ociosas 

IAP - AULINOR 2014 - VIAGENS Simples, Expressas e Ociosas 

 
Receita Auferida Receita Teórica V.T. IAP VS Viagens Totais 

SÃO JOSE R$ 6.466.197,00 R$ 11.715.852,31 55,19% 62.629 
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3. MENSURAÇÃO DO PERCURSO MÉDIO ANUAL (PMA) E 
FROTA 

 

O PMA é estabelecido pela relação entre a distância ou quilometragem percorrida 

durante o período de um ano e a quantidade de veículos da frota operante, também 

denominada como frota efetiva ou titular. A primeira variável resulta do somatório do 

produto das viagens percorridas nas diferentes linhas com suas respectivas extensões. 

Além dela, também há a frota reserva que, conjuntamente, consubstanciam a frota total. 

Portanto, o total de veículos à disposição de um serviço de transporte é composto 

de veículos em uso e de veículos “reservas”. Estes últimos são alocados com a função 

primordial de substituição em caso de pane ou acidente de um veículo “titular”, 

garantindo-se a continuidade do serviço público. Para efeito de cálculo, admite-se que a 

frota reserva de uma empresa ou sistema seja quantificada em um máximo de 10% da 

frota total. Feitas essas considerações, apuração do PMA é assim estabelecida: 

 
PMA = ∑(nº de viagens X extensão da linha) 

          Frota Operante 
 

Ressalta-se que, depois do IAP, o PMA é a variável que mais repercute no cálculo 

do coeficiente tarifário. Assim, quanto menor a frota operante, maior será o PMA e, por 

conseguinte, menor será o custo quilométrico e o coeficiente tarifário do sistema. 

3.1 Mensuração da Frota Operante 

A operação do transporte intermunicipal da AULINOR apresenta forte 

sazonalidade. O fenômeno decorre do período de veraneio, definindo a alta temporada 

para o período que tem início ao final de dezembro, passando por janeiro e fevereiro; 

enquanto que a baixa temporada ocorre no restante do ano. Assim foi solicitado às 

empresas UNESUL e SÃO JOSÉ a operação diária completa de um dia típico de alta e 
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baixa temporada. Entretanto, uma vez que não se utilizou os dados da UNESUL para o 

cálculo do aproveitamento econômico, o mesmo critério deve ser adotado para apurar a 

frota operante e cálculo do PMA. Assim, com base no arquivo de operação diária, o qual 

detalha todas as viagens realizadas no dia, contendo prefixo do veículo, hora de início e 

fim da viagem, nome do motorista e cobrador, código e nome da linha, obteve-se uma 

frota operante para a empresa SÃO JOSÉ de 21 veículos na alta temporada e 16 

veículos na baixa.   

Considerando a característica sazonal do sistema da AULINOR, o qual necessita 

de dois quantitativos de veículos para frota operacional, uma para alta e outra para baixa 

temporada, seria razoável a utilização da média ponderada entre estas duas frotas para 

definição da frota operante utilizada no cálculo do PMA desde que a frota ociosa fosse 

totalmente aproveitada na baixa temporada em outros serviços, tais como fretamento e 

turismo. Tal procedimento excluiria integralmente o custo da ociosidade da frota 

excedente na baixa temporada no cálculo tarifário, resultando numa frota operante de 

apenas 16,83 veículos. 

Entretanto uma vez que a empresa mantém os veículos excedentes da alta 

temporada durante o ano com relativa ociosidade, optou-se apenas por apropriar o ganho 

de produtividade dos serviços de turismo e fretamento considerando a rodagem realizada 

nestes serviços. Assim reduziu-se a frota operante em 5,66%, conforme a participação da 

receita desta rubrica no total da receita da AULINOR (Quadro 3.1) passando assim a 

frota operante de vinte e um para 19,81 veículos, exclusivamente para o cálculo do PMA. 

Tal procedimento considera que parte da frota excedente não fica totalmente ociosa 

então aproveita a receita assessória para fins de modicidade tarifária ao mesmo tempo 

em que serve de incentivo à utilização da frota ociosa para aumentar o ganho de 

produtividade no período até a primeira revisão tarifária ordinária quando deverá ser 

reavaliado critério de consideração ou não da frota ociosa no cálculo tarifário. 
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Quadro 3.1 – Participação da receita de Turismo e Fretamento 

SERVIÇO 

Receita 

Operacional 

Bruta 

Rateio da receita 

de Turismo e 

Fretamento 

Participação de 

Turismo e Fretamento 

na receita total  

Municipais 3.580.014,71 202.664,99 3,13% 

Intermunicipais- LC 704.421,19 39.877,35 0,62% 

Intermunicipais- AULINOR 6.468.354,50 366.174,19 5,66% 

Interestaduais 464.039,39 26.269,32 0,41% 

Turismo e Fretamento 636.693,55 0,00 0,00% 

Transporte de Encomendas 20.594,98 1.165,88 0,02% 

Outras Receitas Operacionais 9.571,16 541,82 0,01% 

Total 11.883.689,48 636.693,55 

 Fonte: Balancete do 4º trimestre de 2013 da empresa Expresso São José 

 

3.2 Mensuração do PMA 

A atualização do PMA e da Lotação Média deve ocorrer em uniformidade ao 

cálculo do IAP, tendo como base os mesmos dados e critérios adotados, assim 

preliminarmente apresentamos o PMA calculado com base nos dados originais do 

BOD/2013, Quadro 3.2, abaixo. 

Quadro 3.2 – PMA – Rodagem do BOD/2013  

PARÂMETROS OPERACIONAIS - AULINOR 2014 - VIAGENS SIMPLES 

  Receita (R$) 

Receita Teórica 

VS (R$) IAP VS Dist.Perc. VS Frota PMA 

Viagens 

Simples 

SÃO JOSE R$6.466.197,00 9.598.740,00 67,37% 1.832.560,80 19,81 92.501,31 59.326 

Em seguida, de acordo com o critério adotado no cálculo do IAP apura-se a 

rodagem total considerando a rodagem de todas as viagens realizadas declaradas pela 

empresa, ou seja, incluindo as viagens normais e a totalidade das viagens expressas e 

ociosas.  A rodagem das viagens normais que no BOD/2013 totalizava 1.832.560,80 km 

foi recalculada devido a alteração das extensões das linhas E201 e E201A, as quais 

foram aferidas pela METROPLAN em 24,48km e 26,96 respectivamente e também aos 

ajustes nas extensões de outras linhas informadas pela empresa SÃO JOSÉ, resultando 

em uma rodagem total de 1.955.621,34 Km, correspondente às 59.326 viagens simples. 

As 680 viagens expressas declaradas totalizaram 23.618,76 quilômetros rodados, 



 

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL 

DIRETORIA DE TARIFAS E ESTUDOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 

21 

 

enquanto que os 28.529 deslocamentos ociosos declarados representaram a rodagem de 

137.417 quilômetros os quais limitados a 5% da rodagem produtiva por linha foram 

ajustados para 78.546,77 km representando 2.623 viagens equivalentes. Desta forma 

obteve-se a distância total percorrida, a qual totalizou 2.057.786,87 quilômetros em 2013, 

que resultou em um PMA de 103.869,94. 59 

Quadro 3.3 – PMA – Considerando viagens expressas e ociosas 

PARÂMETROS OPERACIONAIS - VIAGENS Simples, Expressas e Ociosas 

  Receita (R$) Receita Teórica V.T IAP VT Rodagem (km) Frota PMA 

Viagens 

totais 

SÃO JOSE 6.466.197,00 R$ 11.715.852,31 55,19% 2.057.787 19,81 103.869,94 62.629 
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4. ÓLEO DIESEL 

 

Para este item, o custo por quilometro rodado (R$/ Km), que consta na 

planilha tarifária, é obtido por meio da multiplicação das seguintes variáveis: 

Parâmetro (Litro/ Km) e Preço (R$/ Litro). Isto é: 

 
Custo por Quilômetro (R$/Km) = Parâmetro (L/Km) x Preço (R$/L) 

 

 

Passemos às explicações do cálculo para cada um desses componentes 

da fórmula a seguir. 

4.1. Parâmetro (L/Km) 

Corresponde à quantidade de litros de diesel combustível que os veículos 

consomem por quilômetro rodado (L/Km). Para calcular este dado, utilizam-se as 

informações prestadas pelas empresas da amostra, no caso, UNESUL e SÃO JOSÉ, as 

quais apresentaram as informações correspondentes para cada um dos seus veículos 

que operam na Aglomeração Urbana do Litoral Norte (AULINOR). 

O cálculo do parâmetro de consumo foi obtido a partir do consumo médio dos 

ônibus, ponderado pela quilometragem percorrida correspondente, que o mesmo realizou 

no ano de 2013. Isto é, apurou-se a média ponderada do consumo (L/Km) com base na 

utilização efetiva de cada bem de capital, alcançando-se o valor de 0,289838 L/Km como 

referência. 

4.2. Preço (R$/ L) 

O segundo item da fórmula diz respeito ao custo associado ao combustível. 

Assim, solicitou-se às empresas pesquisadas, que informassem a distância total 

percorrida (Km) por cada veículo no ano de 2013, bem como o tipo de 
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combustível utilizado. Ao que se percebeu da utilização de dois tipos: S-10 e S-

500. As informações prestadas puderam ser segregadas em dois grupos: 

a) Km total realizada pelos veículos que utilizaram o diesel S-10; 

b) Km total realizada pelos veículos que utilizaram o diesel S-500.  

Portanto, o cálculo do preço do litro de combustível precisou ser 

segregado, respeitando a realidade da operação. Para isso, considerou-se a 

participação de cada um dos dois grupos referidos, (a) e (b), na quilometragem 

total percorrida em 2013. O Quadro 4.1 mostra que as proporções encontradas 

foram de 20,04% para o S-10 e de 79,96% no caso do S-500; bem como de 

712.898 km e 2.844.332 km para as respectivas extensões percorridas. 

Quadro 4.1 – Preço Médio Ponderado do Diesel 

 
                    *Preço = Participação (%) x Preço/litro 

 

O preço médio encontrado foi estabelecido mediante o exame de notas 

fiscais recentes de compra de combustível efetuadas pelas delegatárias. Tais 

aquisições datam de agosto e setembro de 2014, ou seja, referem-se aos preços 

mais recentes praticados por ambas as empresas na ocasião em que a AGERGS 

realizava esta revisão tarifária. O preço médio do litro de S-10 foi de R$ 2,4481/L 

e o do S-500 igual a R$ 2,1344/L, sendo, então, ponderados pelas respectivas 

participações na operação (20,04% e 79,96%). Concluindo, a soma dos custos 

parciais resulta no preço médio de R$ 2,1973, que deve ser incluído na planilha 

tarifária na coluna “VALOR”. 

Retomando a fórmula inicial deste item, encontra-se o custo por quilômetro 

para o combustível, a ser inserido na planilha tarifária: R$ 0,6369/Km, obtido a 

 Diesel  Km
 Participação 

(%)
 Preço/Litro

Preço 

Ponderado*

S10 712.898    20,04% 2,4481        0,490623     

S500 2.844.332 79,96% 2,1344        1,706675     

TOTAL 3.557.230 100,00% 2,197299     
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partir da multiplicação do Parâmetro (0,289838 L/Km) pelo Preço (R$ 2,1973/ 

Litro). 
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5. LUBRIFICANTES 

 

Os lubrificantes considerados na planilha tarifária estão segregados em 

alíneas específicas correspondentes a: 

- Óleo de transmissão; 

- Óleo de caixa; 

- Óleo de cárter. 

Seguindo a mesma lógica do subitem anterior, o custo por quilômetro 

rodado dos lubrificantes (R$/Km) a ser calculado, e inserido na planilha tarifária, é 

obtido a partir da seguinte fórmula: 

 
Custo por Quilômetro (R$/Km) = Parâmetro (L/Km) x Preço (R$/L) 
 

 

Os subitens a seguir visam a explicar o cálculo de cada componente dessa 

fórmula. 

5.1 Parâmetro (L/Km) 

Este elemento foi apurado através dos dados fornecidos pela UNESUL, 

única empresa a contar com rotinas pormenorizadas de controle de lubrificantes. 

Solicitou-se então, o consumo anual desses insumos (lubrificantes de caixa, 

cárter e transmissão), bem como a quilometragem percorrida em 2013. Isso 

permitiu a obtenção do parâmetro (L/Km) para cada um dos itens, conforme a 

coluna PARÂMETRO do Quadro 5.1. 

5.2 Preço (R$/L) 

O preço deste insumo foi determinado a partir das informações prestadas 

pelas empresas por meio das últimas notas fiscais de aquisição, calculando-se 

uma média aritmética dos valores constantes naqueles documentos. Por fim, 
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obtém-se o CUSTO mediante a multiplicação dos preços médios pelos 

respectivos parâmetros de consumo: 

Quadro 5.1 – Custo dos Lubrificantes 

 
 

 

  

LUBRIFICANTE PARÂMETRO (L/KM) PREÇO (R$/L) CUSTO R$/KM* 

ÓLEO DE TRANSMISSÃO 0,000136669 6,1085 0,00083484

ÓLEO DE CAIXA 0,000238605 5,9040 0,00140872

ÓLEO DE CÁRTER 0,001328184 6,6120 0,00878195

*CUSTO R$/KM = PARÂMETRO X VALOR
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6. RODAGEM 

 

O custo de rodagem compreende os gastos com pneus, bem como sua 

posterior recapagem, de acordo às práticas das empresas delegatárias. A 

determinação do consumo (parâmetro) é baseada na vida útil do pneu, expressa 

em quilômetros, acrescida da sobrevida obtida por meio de recapagens.  

Tendo em vista que as duas empresas referenciadas nesta revisão utilizam 

diferentes marcas/tipos de pneus, os respectivos preços foram ponderados em 

função das respectivas quantidades. Assim, o Quadro 6.1 demonstra o cálculo do 

preço médio ponderado pela quantidade do “pneu híbrido”, em R$ 1.287,20: 

Quadro 6.1 – Preço Médio de Pneus Ponderado pela Quantidade 

 

Destaca-se que os preços utilizados para cálculo foram os referentes às 

mais recentes compras efetuadas pelas empresas – julho e agosto de 2014. 

Complementarmente, e seguindo a mesma metodologia de custeio dos pneus, 

apurou-se o custo de recapagem:  

Quadro 6.2 – Preço da Recapagem dos Pneus 

 

Na sequência, o Quadro 6.3 apresenta a apuração do custo total de rodagem: 

  

Tipo Pneu Empresa
Preço Últimas 

Compras

Quant.  Pneu 

Utilizada Operação

Part. 

(%)

Preço Médio 

Calculado

Radial 275/80 x R22,5 - PIRELLI SÃO JOSÉ 1.141,19         168 41,79% 476,91

Radial 295/80 x R22,5 - MICHELIN UNESUL 1.392,04         234 58,21% 810,29

Custo Unitário Pneu Híbrido 402 100,0% 1.287,20

Tipo Pneu Empresa
Preço Últimas 

Compras

Quant.  Pneu 

Utilizada Operação

Part. 

(%)

Preço Médio 

Calculado

Radial 275/80 x R22,5 SÃO JOSE 422,50           168 41,8% 176,57

Radial 295/80 x R22,5 UNESUL 408,00           234 58,2% 237,49

Custo Unitário de Recapagem Pneu Híbrido 402 100,0% 414,06
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Quadro 6.3 – Custo Total de Rodagem 

 
 

Desse modo, o custo total de rodagem considerado neste calculo tarifário equivale 

a R$ 10.207,58. Este valor é dividido pelo custo de rodagem por quilômetro, informado 

pelas empresas à AGERGS em seus balancetes, resultando na vida útil total do pneu 

recapado, conforme Quadro 6.4:  

Quadro 6.4 – Vida Útil Média Estimada do pneu Híbrido 

 

Dado o exposto, atribui-se uma vida útil de 176.103,57 km ao pneu, incluindo uma 

recapagem. O parâmetro resultante para seis pneus por veículo com uma vida útil média 

de 176.103,57 Km é de 0,000034, ou ainda: 

 
Parâmetro de Consumo (1/ Vida Útil) = (1/ 176103,57) X 6 

 

 

  

(d) Média de Pneus por Veículo 

        Custo Total de Rodagem (c x d) R$ 10.207,58

6

(a) Custo do Pneu Híbrido  R$ 1.287,20

(b) Custo da Recapagem  R$ 414,06

R$ 1.701,26(c) Custo Unitário de Rodagem (a + b)

Empresa
Custo Declarado da 

Rodagem (por Km)

 Estimativa de Vida Útil 

da Rodagem (em Km) 

Unesul R$ 0,05956 171.386,73                    

São Jose R$ 0,05637 181.087,38                    

média R$ 0,05796 176.103,57                    
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7. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL 

 

Este item trata da metodologia e do cálculo dos elementos relativos à 

remuneração do capital. Tendo em vista a composição da frota das empresas que 

compõem a amostragem deste trabalho – conforme apresentado em seus respectivos 

Balanços Patrimoniais (BP) complementados por esclarecimentos prestados diretamente 

pelas delegatárias –, puderam-se encontrar os parâmetros correspondentes ao 

coeficiente tarifário da revisão da AULINOR. Para isso, seguiram-se os seguintes critérios 

e dados: 

 A operação da AULINOR apresenta características mistas, tanto 

semiurbanas quanto de longo-curso; 

 Utilizaram-se as modas estatísticas para a composição qualitativa dos 

elementos amostrais correspondentes: carroceria Viaggio (longo-

curso) e Torino (semiurbana), ambas da Marcopolo; e chassi OF-1721 

(semiurbana) e OF-1724 (longo-curso) da Mercedes; 

 Dada uma pronunciada sazonalidade desse serviço público delegado, 

considerou-se a adequação da frota para as necessidades da alta-

temporada, quando a utilização do sistema de transportes é mais 

intensa, já obriga a empresa a subutilizar esse ativo no restante do 

ano; 

  Na alta-temporada, a UNESUL utiliza dezessete ônibus na operação 

diária, enquanto a SÃO JOSÉ, vinte e um; 

  Constam trinta e nove ônibus cadastrados para a AULINOR no BP da 

UNESUL e trinta na SÃO JOSÉ, embora a participação desta última 

seja a maior da operação regional, fato que ensejou o ajuste embutido 

no parágrafo a seguir; 
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 A UNESUL tem uma frota cadastrada acima das necessidades locais, 

tendo em vista uma fonte de eficiência própria, que visa a economias 

de escopo (frota cadastrada simultaneamente no DAER e na 

METROPLAN) e centralização das operações de abastecimento e de 

manutenção (em Porto Alegre). Portanto, sua frota teve o tamanho 

recalculado, em termos ideais, a partir da proporção encontrada na 

SÃO JOSÉ (frota no BP de 30 versus frota efetivamente utilizada na 

alta temporada, 21); 

 A estimativa do veículo padrão foi obtida a partir de ponderação que 

considerou um peso superior para a característica semiurbana, numa 

proporção de vinte e quatro para dezenove, utilizando-se para efeito 

de cálculo as frotas operacionais da SÃO JOSÉ (representando a 

operação majoritária semiurbana) e da UNESUL (rodoviária); 

 Manteve-se o critério de trabalhar preferencialmente com preços 

obtidos a partir de Notas Fiscais de compra fornecidas pelas 

empresas, também para carrocerias e chassis, nesse caso, 

devidamente corrigidos pela variação dos componentes específicos, 

conforme a composição do IPA/IBRE/FGV. 

Ademais, seguiram-se as orientações constantes nas Normas Técnicas 

consagradas e normatizadas, bem como pela aplicação por ocasião das revisões tarifária 

da AUNE, da Região Metropolitana de Porto Alegre, do Longo-Curso e da AUSUL: 

depreciação acelerada, período de amortização de oito anos, valor residual de 20% e 

remuneração dos ativos de 12% a.a. 

A partir dessas ponderações, a frota total considerada para o cálculo de 

depreciação e de remuneração da frota das duas empresas somadas restou em 54 

ônibus (quadros abaixo). Além disso, encontrou-se um veículo padrão valorado em R$ 

356.035,43. Assim, enquanto a primeira tabela do Quadro 7.1 apresenta os detalhes de 
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cálculo do parâmetro correspondente à depreciação, a segunda pormenoriza a obtenção 

dos dados de remuneração da frota: 

Quadro 7.1 – Cálculo de Depreciação e Remuneração da Frota 

Faixa 

Número 

de Depreciação 

 

Faixa Número de Remuneração 

Etária Veículos Fator Resultado 

 

Etária Veículos Fator Resultado 

0-1 ano 9,54 0,17778 1,6957 

 
0-1 ano 9,54 0,1200 1,1446 

1-2 anos 2,46 0,15556 0,3829 

 
1-2 anos 2,46 0,1013 0,2494 

2-3 anos 0 0,13333 0,0000 

 
2-3 anos 0 0,0853 0,0000 

3-4 anos 12 0,11111 1,3333 

 
3-4 anos 12 0,0720 0,8640 

4-5 anos 1 0,08889 0,0889 

 
4-5 anos 1 0,0613 0,0613 

5-6 anos 0 0,06667 0,0000 

 

5-6 anos 0 0,0533 0,0000 

6-7 anos 2 0,04444 0,0889 

 
6-7 anos 2 0,0480 0,0960 

7-8 anos 0 0,02222 0,0000 

 
7-8 anos 0 0,0453 0,0000 

> 8 anos 27 0 0,0000 

 
> 8 anos 27 0,0240 0,6480 

Total 54 0,0665 3,5897 

 

Total 54 0,0567 3,0634 

Para fins do cálculo da remuneração dos outros ativos utilizados na operação do 

sistema, afora a frota em si, foi selecionada a empresa Expresso São José como 

benchmarking para as demais empresas, já que ela representa a delegatária com maior 

representatividade em termos do serviço público específico, além de estar sediada em 

Osório, uma das cidades da AULINOR. Desse modo, depois de averiguado os ativos 

relevantes (quadros abaixo) com suas respectivas datas e valores de aquisição, 

providenciaram-se a atualização dos preços, para encontrar a proporcionalidade relativa 

ao valor apurado para o veículo-padrão. O resultado é obtido através de mais duas 

etapas: (1) por meio da divisão do somatório dos ativos abaixo, devidamente depreciados 

e corrigidos (R$916.934,82), pelo número de ônibus que constam no BP da empresa 

(55); (2) o resultado parcial é dividido pelo valor do veículo-padrão. Por fim, o resultado 

(4,683%) é utilizado para alimentar a planilha tarifária: 
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1.2.03.01.03.01 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos; depreciação: 10 anos; CM: IPA/IBRE/FGV

Ano Ativo Corrig. CM ativo Depreciação Depr.Acum.Corr CM da deprec. Resíduo

2005 5154,06 515,41 515,41 4.638,65
2006 5.261,59 107,53 526,16 1.052,32 10,75 4.209,27
2007 5.508,79 247,20 550,88 1.652,64 49,44 3.856,15
2008 6.442,88 934,09 644,29 2.577,15 280,23 3.865,73
2009 6.220,70 -222,18 622,07 3.110,35 -88,87 3.110,35
2010 6.728,23 507,54 672,82 4.036,94 253,77 2.691,29
2011 7.299,17 570,94 729,92 5.109,42 342,56 2.189,75
2012 7.920,65 621,48 792,07 6.336,52 435,04 1.584,13
2013 8.129,74 209,09 812,97 7.316,77 167,27 812,97
2014 8.448,20 318,46 844,82 8.448,20 286,61 0,00

1.2.03.01.01.01 - Terrenos; não deprecia; CM: IGMI-C/IBRE/FGV

Ano Histórico Débito Crédito Saldo

2005 Aquisição 44.000,00

2006 Aquisição 139.373,92

2014 CM período 195.354,30 378.728,22

1.2.03.01.03.03 - Equipamentos Processamento de Dados; depreciação: 5 anos; CM: IPA/IBRE/FGV

Ano Ativo Corrig. CM ativo Depreciação Depr.Acum.Corr CM da deprec. Resíduo

2005 4.669,37

2008 586

2010 1.282,98

2011 6.324,79 1.264,96 1.264,96 5.059,83

2012 9.912,31 538,52 1.982,46 3.355,12 107,70 6.557,19

2013 37.049,30 261,67 7.409,86 10.853,55 88,57 26.195,74

2014 38.500,59 1.451,29 7.700,12 18.978,83 425,15 19.521,76

totalmente depreciado

totalmente depreciado

totalmente depreciado

1.2.03.01.01.02 - Edificações e Melhoramentos; depreciação: 25 anos; CM: IGMI-C/IBRE/FGV

Ano Ativo Corrig. CM ativo Depreciação Depr.Acum.Corr CM da deprec. Resíduo

2011 142.143,62 5.685,74 5.685,74 136.457,88

2012 398.447,50 7.942,03 15.937,90 21.941,33 317,68 376.506,18

2013 532.448,93 27.166,13 21.297,96 44.735,24 1.495,96 487.713,68

2014 571.030,89 38.581,96 22.841,24 70.818,05 3.241,58 500.212,84
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1.2.03.01.03.05 - Móveis e Utensílios; depreciação: 10 anos; CM: IPA/IBRE/FGV

Ano Ativo Corrig. CM ativo Depreciação Depr.Acum.Corr CM da deprec. Resíduo

2005 4.211,00

2008 7.041,00 704,10 704,10 6.336,90

2009 6.798,19 -242,81 679,82 1.359,64 -24,28 5.438,55

2010 7.352,84 554,65 735,28 2.205,85 110,93 5.146,99

2011 8.093,33 623,94 809,33 3.202,37 187,18 4.890,96

2012 27.088,43 689,10 2.708,84 6.183,87 272,66 20.904,56

2013 30.153,52 715,08 3.015,35 9.362,47 163,24 20.791,05

2014 31.334,69 1.181,17 3.133,47 12.862,68 366,75 18.472,00

totalmente depreciado

A) Valor contábil Líquido Atualizado (TOTAL) 916.934,82

A.1) Total de Veículos (São Jose) 55                 

B) Valor contábil Líquido/Total de Veículos (A/A.1) 16.671,54   

B.1) Veículo padrão 356.035,43 

C) PARÂMETRO (B/B.1) 4,683%
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8. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Este item agrega gastos reunidos sob as rubricas “Legalização” e 

“Pedágios”, extraídos dos balancetes das empresas SÃO JOSÉ e UNESUL, 

apropriados diretamente na operação da AULINOR. O parâmetro a ser calculado 

resulta da soma dos valores informados nos respectivos BP, dividida pela 

quantidade total de veículos em operação, resultando em OUTROS CUSTOS 

OPERACIONAIS por veículo. Esse custo por veículo é então comparado com o 

valor do veículo padrão, verificando-se um percentual frente ao valor do veículo 

padrão. O Quadro 8.1 a seguir demonstra os cálculos detalhadamente: 

Quadro 8.1 – Outros Custos Operacionais 

 
  

Item São José Unesul Consolidado

a - Outros Custos Operacionais em R$ 62.884,22   54.930,85   117.815,07    

b - Frota Operante em unidades 21 17 38,00

c - Custo por veículo (a/b) 2.994,49    3.231,23     3.100,40       

d - Valor do Veículo Padrão 356.035,43 356.035,43 356.035,43    

e - % Veículo Padrão  (c/d*100) 0,84106% 0,90756% 0,87081%

                Parâmetro (c/d) 0,0084106 0,0090756  0,0087081    
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9. PEÇAS E ACESSÓRIOS 

 

Este item é composto pelas seguintes contas contábeis do BP: Peças e 

Acessórios, Serviços de Manutenção Efetuados por Terceiros e Outros Custos de 

Manutenção, todas constantes dos balancetes das empresas SÃO JOSÉ e 

UNESUL para o ano de 2013. A soma dos valores contidos nessas contas é 

então dividida pela frota total das empresas delegatárias, apurando-se o custo por 

veículo para, em seguida, calcular-se o percentual desse custo em relação ao 

veículo padrão. É esse o dado que configura o parâmetro a ser incluído na 

planilha tarifária. O Quadro a seguir detalha o cálculo: 

Quadro 9.1 – Peças e Acessórios 

 
 

 

 

  

Item São José Unesul Consolidado

a - Custo de Manutenção em R$ 395.031,59   368.197,83   763.229,42   

b -  Frota Operante em unidades 21 17 38,00

c - Custo por veículo (a/b) 18.811,03    21.658,70    20.084,98    

d - Valor do Veículo Padrão 356.035,43   356.035,43   356.035,43   

e - % Veículo Padrão  (c/d*100) 5,28347% 6,08330% 5,64129%

                Parâmetro (c/d) 0,0528347   0,0608330   0,0564129   
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10. PESSOAL OPERACIONAL 

 

Esta parte do trabalho explica as etapas empregadas para o cálculo dos itens de 

custo variável provenientes da mão-de-obra direta. Mais especificamente, referem-se aos 

parâmetros relativos às seguintes alíneas da planilha tarifária: Motoristas, Cobradores e 

Fiscais, incluídos a remuneração e os encargos sociais correspondentes. 

O método empregado considera o custo e as quantidades associados à mão-de-

obra diretamente envolvida na prestação dos serviços. O cálculo de cada um desses três 

parâmetros (Fator Agregados Anual) da Planilha Tarifária é elaborado a partir da fórmula 

inicial. Note que a operação deve ser repetida para cada uma das três categorias de 

trabalhadores citadas, e sobre a qual discorreremos em cada um de seus elementos 

constitutivos: 

  
Parâmetro = {[(Fator de Utilização X Fator de Hora Extra) X Fator dos Encargos Sociais] X 12} 

   (1)   (2)   (3)    

O primeiro termo após a igualdade refere-se ao Fator de Utilização (FU), que é 

resultante da divisão do número físico de cada uma das categorias laborais pela 

quantidade de ônibus totais, empresa a empresa e mês a mês, do ano de 2013. Os 

resultados parciais ainda são submetidos ao cálculo das médias ponderadas pela frota 

total das empresas, aquela utilizada na alta (trinta e oito ônibus durante dois meses), bem 

como na baixa temporada (trinta ônibus por dez meses). A Tabela 1 traz a quantidade 

média de trabalhadores por categoria: 
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Quadro 10.1 – Quantidade de Funcionários Diretos 

 

Mais detalhadamente, o passo seguinte consiste em dividir a quantidade média de 

motoristas, cobradores e fiscais pela soma da frota total das duas empresas. Aqui, cabe 

uma importante observação: uma das principais características dos serviços de 

transporte na AULINOR é a sazonalidade. A observação desse movimento indica uma 

demanda significativamente maior de usuários nos meses de janeiro e fevereiro, por esta 

ser a época de veraneio, quando as pessoas se deslocam para a região a partir de 

diversas cidades do Rio Grande do Sul a fim de aproveitar as praias do litoral norte 

gaúcho. Logo, faz-se necessário que a revisão tarifária busque incluir tal característica 

distintiva. Para alcançar esse objetivo, a frota total foi ponderada pela quantidade de 

veículos necessária para atender a demanda da alta temporada, nos meses de janeiro e 

fevereiro; bem como uma frota suficiente para operar a baixa temporada, representada 

pelos outros dez meses do ano. Trata-se de peculiaridade inescapável que encarece o 

sistema, já que implica em período de falta de mão-de-obra intercalada por sua 

ociosidade, exigindo ajustes operacionais correspondentes. 

Desse modo, a frota total declarada pelas empresas, somando os veículos da 

SÃO JOSÉ e da UNESUL, resultou em 38 veículos para a alta temporada e de 30 

veículos para a baixa. O fator de utilização para as três categorias foi assim calculado: 

  

S.José Unesul TOTAL S.José Unesul TOTAL S.José Unesul TOTAL

jan 45 41 86 45 16 61 4 6 10

fev 45 35 80 45 9 54 4 5 9

mar 35 25 60 35 8 43 3 4 7

abr 35 25 60 35 8 43 3 4 7

mai 35 25 60 35 8 43 3 4 7

jun 35 25 60 35 7 42 3 4 7

jul 35 24 59 35 6 41 3 4 7

ago 35 24 59 35 6 41 3 4 7

set 35 24 59 35 6 41 3 4 7

out 35 24 59 35 5 40 3 4 7

nov 35 25 60 35 4 39 3 5 8

dez 35 31 66 35 10 45 3 6 9

64,00 44,42 7,67MÉDIAS:

MOTORISTAS COBRADORES FISCAIS
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Motoristas: FU = 64 / [(38*2+30*10)/12] = 2,04255 
Cobradores: FU = 44,42/ [(38*2+30*10)/12] = 1,41755 
Fiscais: FU = 7,6667 / [(38*2+30*10)/12] = 0,24468 

 

Apurados os Fatores de Utilização (FU) do pessoal operacional, partimos para a 

segunda variável da fórmula inicial do parâmetro (Fator Anual Agregado). Esta se refere 

aos Fatores de Hora Extra para os mesmos grupos. Eles são obtidos a partir dos dados 

extraídos dos balancetes das próprias empresas da amostra. O Quadro 10.2 apresenta a 

soma dos valores contidos nas respectivas contas contábeis informados pela SÃO JOSÉ 

e pela UNESUL. O fator nada mais é que a divisão do numerário contido na coluna “Hora 

Extra” pelo da “Folha Anual”; por fim, o resultado encontrado é acrescido de uma 

unidade, assim transformado em fator: 

Quadro 10.2 – Fator de Hora Extra 

 

Finalmente, a terceira e última variável do cálculo do parâmetro do pessoal da 

operação aborda os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento. Seguindo a 

metodologia inaugurada pelo Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes - 

GEIPOT, os encargos sociais são classificados em quatro grupos distintos: 

Grupo A – encargos sociais que incidem diretamente sobre a folha de pagamento 

e sobre os benefícios pagos com os salários; 

Grupo B – direitos trabalhistas pagos, sem a correspondente prestação de 

serviços; 

Grupo C – obrigações sociais que não provocam nem sofrem incidência de outros 

encargos; 

Grupo D – incidência cumulativa dos componentes do Grupo A sobre os do 

Grupo B. 

Categoria Folha Anual (R$) Hora Extra (R$) Fator

Motorista 1.184.706,35   34.529,31    1,02915

Cobrador 344.539,06      7.408,71      1,02150

Fiscal 77.431,84       2.170,43      1,02803
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O Quadro 10.3 a seguir demonstra os percentuais de cada um dos encargos 

sociais. A descrição detalhada da metodologia de cálculo consta na Nota Técnica 

18/2007, alterada parcialmente pela Informação DT 56/2010. O resultado está contido na 

última linha, a partir do somatório geral:  

Quadro 10.3 – FATOR DE ENCARGOS SOCIAIS

 

Por último, o Quadro 10.4 expõe as três variáveis de nossa fórmula inicial, bem 

como os resultados de sua aplicação linha a linha. Desse modo, encontramos o objetivo 

deste tópico: os parâmetros (Fator Agregado Anual) relativos a motorista, cobrador e 

fiscal, a serem incluídos na planilha tarifária em suas respectivas linhas: 

Quadro 10.4 – CÁLCULO DO FATOR AGREGADO ANUAL 

 

GRUPO A - sobre Folha de Pagamento %

1. Acidentes de Trabalho 3,00

2. Salário-Educação 2,50

3. INCRA 0,20

4. SENAT 1,00

5. SEST 1,50

6. SEBRAE 0,60

7. PCMSO 0,50

8. FGTS 8,00

Sub-total 17,30

GRUPO B – Constituição Federal e CLT

9. Abono de Férias 2,78

10. Aviso Prévio Trabalhado 0,11

11. Licença-Paternidade 0,04

12. Licença-Funeral 0,01

13. Licença-Casamento 0,02

14. Décimo Terceiro Salário 8,33

15. Décimo Terceiro (diferenças de reajuste) 5,14

16. Adicional Noturno 1,31

Sub-Total 17,74

GRUPO C – CLT e Lei 7.238/84

17. Depósito Por Recisão

18. Aviso Prévio Indenizado ND

Sub-Total 7,56

GRUPO D – Incidência Cumulativa

19. Incidência do Grupo A sobre o Grupo B 3,07

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 45,668

Categoria Fator de Utilização Fator Hora Extra Fator Encargos Sociais Fator Agregado Anual

Motoristas 2,04255 1,02915 1,45668 36,74469

Cobradores 1,41755 1,02150 1,45668 25,31182

Fiscais 0,24468 1,02803 1,45668 4,39694
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11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

As despesas administrativas dizem respeito aos gastos relativos à direção 

e à gestão da empresa. Correspondem a atividades gerais que beneficiam todo o 

negócio. Por exemplo: despesas com publicidade, despesas com material de 

limpeza, despesa com assinaturas de revistas etc. Referem-se às despesas da 

área meio ou função de staff, configurando apoio à operação. 

Para apropriar o seu montante ao serviço público prestado na AULINOR, 

faz-se necessário o rateio do mesmo mediante o uso de alguns critérios. A título 

de exemplo, citamos os materiais de expediente, cuja utilização geral impossibilita 

mensurar de forma direta o total desta despesa que deveria ser atribuído a cada 

produto/serviço, produzido ou prestado, por uma empresa. Nesse sentido, a 

apropriação do valor das despesas administrativas ocorre de forma indireta, via 

rateio. No caso em tela, o critério utilizado para o rateio foi o faturamento auferido 

pelas empresas em cada área/serviço de atuação. Analisando os balancetes de 

2013 das duas delegatárias, constatou-se que os serviços de transporte 

intermunicipal representam 54,43% do faturamento total no caso da SÃO JOSÉ, e 

de 2,22% da receita total da UNESUL. Dessa forma: 

Quadro 11.1 – Apropriação via rateio das despesas administrativas 

 
 

Realizada a apropriação indireta via rateio, calculou-se o parâmetro a ser 

incluído na planilha tarifária. Para isso, o valor da despesa administrativa auferido 

no Quadro 11.1 por rateio é dividido pela frota da respectiva empresa, obtendo-se 

uma relação da despesa administrativa por veículo (Quadro 11.2). Verifica-se, 

Item São José Unesul

a - Receita Serviços Intermunicipais- AULINOR 6.468.354,50 3.691.370,41

b - Receita Total 11.883.689,48 166.370.534,38   

c - % Participação (a/b) 54,43% 2,22%

d - Total das Despesas Administrativas - Balancete 999.102,65 9.320.811,05       

e - Rateio Desp. Adm - parcela Aulinor (c x d) 543.816,81     206.806,85          
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então, o percentual dessa relação, comparando-a com o veículo padrão. O 

parâmetro calculado de 0,055481 é então inserido na planilha tarifária: 

Quadro 11.2 – Parâmetro das Despesas Administrativas 

 
 

Finalmente, o custo por quilômetro é determinado pela seguinte fórmula: 

 
Custo por Km (R$/Km) = Parâmetro (% veículo padrão) x Valor Veículo Padrão 

                                              Percurso Médio Anual (PMA) 
 

Assim, o custo por Km é igual a R$ 0,1902/km, considerando o resultado da 

multiplicação do parâmetro consolidado (0,055481) pelo valor apurado para o veículo 

padrão (R$ 356.035,43), cujo resultado é dividido pelo PMA (103.869,93), todos 

evidenciados na planilha tarifária. 

  

Item São José Unesul Consolidado

a - Despesas de Administração (R$) 543.816,81   206.806,85   750.623,66     

b -  Frota Operante em unidades 21,00 17,00 38

c - Custo por veículo (a/b) 25.896,04    12.165,11    19.753,25       

d - Valor do Veículo Padrão 356.035,43   356.035,43   356.035,43     

e - % Veículo Padrão (c/d*100) 7,273% 3,417% 5,548%

                Parâmetro (c/d) 0,072734     0,034168     0,055481        
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12. PESSOAL DE MANUTENÇÃO 

 

No item de pessoal de manutenção, considera-se o custo associado à 

categoria funcional diretamente envolvida na conservação e manutenção dos 

ativos fixos: mecânicos, torneiros, eletricistas etc.  

O parâmetro desse componente de custo é calculado através de dados 

extraídos dos balancetes contábeis, tendo por base o exercício encerrado em 

dezembro de 2013, referente às empresas UNESUL e SÃO JOSÉ.   

Determina-se o percentual de representação do custo com pessoal de 

manutenção apropriado diretamente para os serviços da AULINOR em contas 

contábeis específicas do BP relacionado ao total dos custos com o pessoal da 

operação (motoristas, cobradores e fiscais). Trata-se de comparar o somatório 

dos salários, das horas extras, das férias, dentre outros itens da manutenção, em 

comparação com o pessoal de operação: 

Quadro 12.1 – Parâmetro de Despesa para Pessoal de Manutenção 

 
 

O custo quilométrico (R$/Km), demonstrado na planilha tarifária, é 

calculado a partir do somatório dos custos por Km, constantes na planilha 

tarifária, referente a salários e encargos, vale-alimentação, cesta-básica e plano 

de saúde, todos pagos a motoristas, cobradores e fiscais que atuem na AULINOR 

(R$ 1,069865/km). Multiplicando-se este valor pelo parâmetro obtém-se o custo 

por km do pessoal de manutenção, de acordo com o Quadro 12.2 a seguir: 

  

Item São José Unesul Consolidado

 a - Pessoal de Manutenção 329.713       306.347    636.060        

 b - Pessoal de Operação 1.140.435    1.684.726 2.825.161     

 % Pessoal Manutenção (a/b*100) 28,9112% 18,1838% 22,5141%

                Parâmetro (a/b) 0,2891        0,1818      0,2251         
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Quadro 12.2 – Custo da Mão-de-Obra Direta por Km 

 
 

Por fim, o Custo por quilômetro (R$/Km) resulta da seguinte fórmula: 

 
Custo por Km = Parâmetro (% Pessoal) x Custo m-d-o direta por Km (R$/Km) 

 

  

MOTORISTA R$/Km

REMUN. E ENCARGOS 0,6293

VALE ALIMENTAÇÃO 0,0451

CESTA BÁSICA 0,0252

PLANO DE SAÚDE 0,0224

COBRADOR

 REMUN. E ENCARGOS 0,2198

VALE ALIMENTAÇÃO 0,0313

CESTA BÁSICA 0,0175

PLANO DE SAÚDE 0,0155

FISCAL

REMUN. E ENCARGOS 0,0528

 VALE ALIMENTAÇÃO 0,0054

 CESTA BÁSICA 0,0030

PLANO DE SAÚDE 0,0025

∑ (custo da mão-de-obra direta por quilômetro) 1,0699
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13. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Considera-se, no item de pessoal de administração, o conjunto de 

despesas associadas à categoria funcional envolvida nas atividades 

administrativas e comerciais da empresa, atividades meio ou de staff. Para o 

cálculo do parâmetro, primeiramente, é necessário apropriar de forma indireta 

(por rateio baseado na R.O.B2 da AULINOR versus da empresa como um todo) o 

valor informado nessa somatória de rubricas, a partir dos balancetes das 

empresas em 2013. Procede-se então, ao rateio dos valores constantes nas 

contas contábeis de salários, horas extras, encargos sociais entre outras. No caso 

da SÃO JOSÉ, os serviços da AULINOR representam 54,43% do seu 

faturamento, enquanto na UNESUL este percentual é de 2,22%. 

Alocando o montante total da despesa com pessoal administrativo aos 

serviços ofertados pelas empresas, encontramos os valores totais de R$ 

242.952,00 e de R$ 207.878,00 para SÃO JOSÉ e UNESUL respectivamente: 

Quadro 13.1 – Pessoal Administrativo 

 
 

Portanto, o parâmetro refere-se ao percentual de representação dos 

valores alocados em despesa com pessoal de administração relacionados com as 

despesas totais do pessoal de operação. 

No Quadro 13.2, o custo quilométrico (R$/Km) da planilha tarifária é 

calculado a partir do somatório dos salários e encargos, vale-alimentação, cesta-

básica e plano de saúde por quilômetro, pagos a motoristas, cobradores e fiscais, 

                                                 
2
 Receita Operacional Bruta. 

Item São José Unesul Consolidado

 a - Pessoal de Administração 242.952       207.878       450.830          

 b - Pessoal de Operação 1.684.726    1.140.435    2.825.161       

 c - % Pessoal Manutenção (a/b*100) 14,4209% 18,2279% 15,9576656%

                Parâmetro (a/b) 0,144209     0,182279     0,159577        
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conforme calculado em PESSOAL DE MANUTENÇÃO (R$ 1,069865/km). 

Multiplicando-se este valor pelo parâmetro, obtém-se o custo por km do pessoal 

de manutenção: 

Quadro 13.2 – Custo da Mão-de-Obra Direta por Km 

 
 

Por fim, o Custo por quilômetro (R$/Km) resulta da fórmula a seguir: 

 
Custo por Km = Parâmetro (% Pessoal) x Custo m-d-o direta por Km (R$/Km) 

 

 

 

 

  

MOTORISTA R$/Km

REMUN. E ENCARGOS 0,6293

VALE ALIMENTAÇÃO 0,0451

CESTA BÁSICA 0,0252

PLANO DE SAÚDE 0,0224

COBRADOR

 REMUN. E ENCARGOS 0,2198

VALE ALIMENTAÇÃO 0,0313

CESTA BÁSICA 0,0175

PLANO DE SAÚDE 0,0155

FISCAL

REMUN. E ENCARGOS 0,0528

 VALE ALIMENTAÇÃO 0,0054

 CESTA BÁSICA 0,0030

PLANO DE SAÚDE 0,0025

∑ (custo da mão-de-obra direta por quilômetro) 1,0699
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14. TRIBUTOS 

 

Os tributos sobre o faturamento incidentes sobre a tarifa no transporte rodoviário 

de passageiros no Estado do Rio Grande do Sul configuram-se basicamente de um 

percentual calculado sobre a tarifa. Ou seja, seu montante pode ser visualizado a partir 

da aplicação de cada percentual, de cada tributo, sobre o valor da tarifa. A operação 

resulta no valor que a concessionária deve recolher aos cofres públicos. 

Com exceção da Taxa da AGERGS, os demais tributos devem ser incluídos por 

dentro da tarifa, pois eles fazem parte da própria base de cálculo. A Taxa da AGERGS é 

definida, segundo a Lei Nº 11.863, de 16 de dezembro de 2002, por valores segundo a 

faixa de faturamento das empresas que, em média situam-se em 0,9% da receita. Desta 

forma, pôde-se aplicar à taxa da AGERGS o mesmo tratamento empregado para os 

demais tributos, por meio de um fator de incidência tributária. 

Ademais, o fator de incidência tributária a ser aplicado sobre o custo da tarifa deve 

resultar em um coeficiente tarifário que possibilite ao prestador de serviço público um 

retorno líquido idêntico àquele percebido anteriormente à tributação. Assim, considerando 

os percentuais do Quadro 14.1, que somados representam 10,22% sobre a tarifa final, o 

custo tarifário antes dos tributos devem ser divididos por 1 (um) menos 0,1022. Ou seja, a 

tarifa final está representada pelo 1 na fórmula, enquanto que o 0,1022 representa o 

percentual de tributos que será deduzido da tarifa. 

A fórmula de cálculo para incluir os tributos (T) na tarifa é apresentada a seguir: 

- CKm T = Custos/Km 
      (1 - ∑T) 

Onde: 

- CKm T = custo quilométrico com tributos 
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- CKm = custo quilométrico antes dos tributos 

- ∑ T = somatório dos tributos em percentual (divido por 100) 

Quadro 14.1 – Tributos 

 
  

TRIBUTOS %

PIS 0,6500

COFINS 3,0000

ICMS 2,4000

SETM 1,2600

AGERGS 0,9100

INSS 2,00

TOTAL 10,22
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PLANILHA TARIFÁRIA 

 

Valor do PMA (Km) 103.869,9383

INSUMOS UNIDADE PARÂMETRO VALOR (R$) R$/KM PART.%

ÓLEO DIESEL L/Km 0,289838 2,1973                     0,6369                    17,80%

ÓLEO DE TRANSMISSÃO L/Km 0,000137 6,1085                     0,0008                    0,02%

ÓLEO DE CAIXA L/Km 0,000239 5,9040                     0,0014                    0,04%

ÓLEO DE CÁRTER L/Km 0,001328 6,6120                     0,0088                    0,25%

RODAGEM (vida útil de 176.103,57 Km) Pneu + Recap./Km 0,000034 1.701,2638               0,0580                    1,62%

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS % Veículo 0,008708 356.035,4294            0,0298                    0,83%

PEÇAS E ACESSÓRIOS % Veículo 0,056413 356.035,4294            0,1934                    5,40%

MOTORISTA: REMUN. E ENCARGOS h/veic.ano 36,744686 1779,009981 0,6293                    17,59%

                     VALE ALIMENTAÇÃO 22,526444 12,2202                    0,0451                    1,26%

                     CESTA BÁSICA 24,510638 133,4808                  0,0252                    0,70%

                     PLANO DE SAÚDE 24,510638 119,8532                  0,0224                    0,63%

                     SEGURO DE VIDA 24,510638 -                           -                          0,00%

COBRADOR: REMUN. E ENCARGOS h/veic.ano 25,311819 902,016230 0,2198                    6,14%

                     VALE ALIMENTAÇÃO 15,633587 12,2202                    0,0313                    0,87%

                     CESTA BÁSICA 17,010638 133,4808                  0,0175                    0,49%

                     PLANO DE SAÚDE 17,010638 119,8532                  0,0155                    0,43%

                     SEGURO DE VIDA 17,010638 -                           -                          0,00%

FISCAL:         REMUN. E ENCARGOS h/veic.ano 4,396935 1247,872205 0,0528                    1,48%

                     VALE ALIMENTAÇÃO 2,698480 12,2202                    0,0054                    0,15%

                     CESTA BÁSICA 2,936170 133,4808                  0,0030                    0,08%

                     PLANO DE SAÚDE 2,936170 119,8532                  0,0025                    0,07%

                     SEGURO DE VIDA 2,936170 -                           -                          0,00%

PESSOAL MANUTENÇÃO %Pessoal 0,225141 0,2409                    6,73%

CUSTOS VARIÁVEIS 2,2398                    

DEPRECIAÇÃO FROTA % Veículo 0,066477 345.827,8465            0,2213                    6,19%

REMUN. DA FROTA % Veículo 0,056729 345.827,8465            0,0221                    0,62%

DEPRECIAÇÃO FROTA RESERVA 10% deprec. 0,006648 345.827,8465            0,1889                    5,28%

REMUN. DA FROTA RESERVA 10% remun. 0,005673 345.827,8465            0,0189                    0,53%

REM. OUTROS ATIVOS % Veículo 0,046826 356.035,4294            0,1605                    4,49%

DESP. ADMINISTRAT. % Veículo 0,055481 356.035,4294            0,1902                    5,31%

PESSOAL ADMNISTRAÇÃO %Pessoal 0,159577 0,1707                    4,77%

CUSTOS FIXOS 0,9726                    

SUBTOTAL 3,2124                    0,3657

TOTAL C/ TRIBUTOS 3,5781                    100,00%

CALCULADO (custo Km/ (aprov.* lot.)) 0,162076 LOTAÇÃO 40

APROVEITAMENTO 55,19%

TRIBUTOS %

PIS 0,6500

COFINS 3,0000

ICMS 2,4000

SETM 1,2600

AGERGS 0,9100

INSS 2,00

TOTAL 10,22

COEFICIENTE TARIFÁRIO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À guisa de conclusão, destaca-se do texto algumas questões basilares, 

como é o caso das possíveis providências mediatas e imediatas visando ao 

equilíbrio do sistema, em oferta e demanda; bem como das questões de cunho 

formal que motivaram este trabalho. Também trata do calendário de reajustes e 

revisões futuras. 

 

Primeiramente, dado o grave desequilíbrio encontrado, este trabalho 

demonstrou a inconveniência de um reajuste linear, que apenas agravaria o 

problema evidenciado. Por outro lado, caso o reajuste venha a configurar-se 

como inevitável ou emergencial, sugere-se que ele abarque tão somente a Tarifa 

Mínima do sistema, reajustando-a dos atuais R$ 2,35 para R$ 2,85. Tal solução 

teria o mérito de atenuar o desequilíbrio sem criar constrangimentos futuros à 

plena regulação do mercado de transportes de passageiros da AULINOR. Pois, 

nesse formato alternativo o reajuste: não iria em sentido oposto à revisão; 

ensejaria a primeira etapa da revisão tarifária, processualmente, dando início ao 

reequilíbrio proposto. 

 

Em segundo lugar, tendo em vista os anos vindouros, o mecanismo de 

reajuste se configura como o processo de reposicionamento tarifário para minorar 

os efeitos inflacionários sobre o equilíbrio econômico do sistema.  Assim, eles 

deverão considerar a estrutura de custos decorrente desta revisão, tendo como 

critérios de atualização aqueles definidos pela NOTA TÉCNICA DT 22/2008 ou 

em notas técnicas específicas que venham a ser homologadas. 
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Destarte, pode-se sugerir a continuidade dos estudos técnicos para a 

implementação de novas tarifas decorrentes desta planilha tarifária, em ato 

contínuo à aprovação nas instâncias deliberativas da AGERGS e da 

METROPLAN. 
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