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Relatório de Acompanhamento de Demanda do 

Contrato nº 042/2017  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017. 

OBJETO: Acompanhamento da Demanda para o Contrato de Concessão nº 042/2017. 

SOLICITANTE: AGIR. 

INTERESSADOS: AGIR, BluMob, Município de Blumenau e SETERB. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório demonstra a variação da demanda de passageiros referente ao 

primeiro ano do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação e exploração do 

Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de Blumenau, o qual é 

celebrado entre a empresa Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE 

Ltda., vencedora da Concorrência nº 038/2016, e o próprio Município. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O acompanhamento da demanda do transporte público coletivo de Blumenau, por parte 

desta Agência de Regulação, é de suma importância, uma vez que a demanda é parte 

fundamental do cálculo do reajuste tarifário anual previsto no Contrato. Este cálculo se dá 

através de uma equação paramétrica1 que utiliza um índice de demanda efetiva, denominado 

Índice de Passageiro por Quilômetro Equivalente (IPKe), como elemento da equação. 

                                                 
1
 Onde: 

TDP = Tarifa na Data Posterior (resultado do reajuste) 

TDA = Tarifa na Data Anterior (tarifa vigente até o reajuste) 

PCA = Preço do Combustível na data Anterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor) 

PCP = Preço do Combustível na data Posterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor) 

SMA = salário do motorista anterior (convenção coletiva) na data Anterior 

SMP = salário do motorista posterior (convenção coletiva) 
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𝑇𝐷𝑃 =

𝑇𝐷𝐴 × {1 + {[(
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) × 20,98%] + [(

𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴
𝑆𝑀𝐴

) × 65,17%] + [(
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) × 13,85%]}}

[1 + (
𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
)]

 

 

O cálculo do índice IPKe é obtido pela divisão do número de passageiros equivalentes 

no mês, este denominado Índice de Passageiros Equivalente (IPe), pelo número de quilômetros 

percorridos no mês. Entende-se por IPe o número de passagens inteiras contabilizadas no 

sistema. Para isto, no caso dos estudantes, em que há isenção parcial de 50% (cinquenta por 

cento) da tarifa, este índice considera a fração de  
1

2
  para contabilizar cada passagem, ou seja, 

a cada duas (02) passagens de estudantes, contabiliza-se uma (01) passagem inteira. As 

gratuidades não são consideradas neste índice, uma vez que estas representam zero passagens 

inteiras, não contribuindo monetariamente para o sistema. 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑄𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

O item 4.2 do Anexo V do Edital de Concorrência nº 038/2016, parte integrante do 

Contrato de Concessão nº 042/2016, discorre que “Sempre que necessário para fins de 

definição da quantidade de passageiros equivalentes, deve-se proporcionalizar o peso do 

quantitativo de cada classe de passageiros (frente ao total de usuários do sistema) pelos 

descontos que possuem. A tarifa-base será considerada aquela sem descontos, isto é, aquela 

com pagamento em dinheiro (tarifa embarcada).” O Quadro 1 apresenta o peso da tarifa para 

cada modalidade de acordo com a estrutura tarifária definida. 

  

                                                 
IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 

(coluna 36) do Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Anterior 

IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 

(coluna 36) do Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Posterior 

IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Anterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste 

anterior – ou seja do mês “-24” ao mês “-13”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”), sendo que no caso do 1º 

reajuste refere-se ao IPK “teórico” do 1º ano de operação 

IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Posterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste 

atual – ou seja do mês “-12” ao mês “-1”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”) 
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Quadro 1 – Modalidades de tarifas. 

TIPO % TARIFA 

Gratuidade 0% 

Escolar 50% 

Dinheiro (embarcado) 100% 

Cartão (pré-pagamento) 100% 

Fonte: Contrato de Concessão nº 042/2017, Anexo V – Regras de reajuste e revisão tarifária (2017). 

 

3. RELATÓRIO 

 

O início da operação pela Concessionária se deu no primeiro dia do mês de julho de 

2017, com uma frota de 246 (duzentos e quarenta e seis) veículos, sendo 226 (duzentos e vinte 

e seis) destes para operação e 20 (vinte) como quantidade para reserva técnica, conforme 

definido no Edital de Licitação nº 038/2017, em seu Anexo I.3 – Especificação Básica Veículos 

Frota. A composição destes veículos pode ser verificada no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – Composição da frota para o início da operação.2 

TIPO 
QUANTIDADE 

OPERANTE 
QUANTIDADE 

RESERVA 
QUANTIDADE 

TOTAL 
POTÊNCIA 

(CV) 

Micro-ônibus 14 1 15 >150 

Convencional Leve 130 12 142 >180* 

Pesado 58 6 64 >200 

Pesado Especial 20 1 21 >250 

Total Frota Comum 222 20 242 - 

Frota BluFácil (vans) 4 - 4 >150 

TOTAL GERAL 226 20 246 - 
Fonte: Edital de Licitação nº 038/2017, Anexo I.3 – Especificação Básica Veículos Frota (2017). 

*A potência do Convencional Leve alterou-se de “>200cv” para “>180cv” com o segundo Aditivo do Contrato. 

 

O acompanhamento da demanda, portanto, é realizado conforme descrito no item 2 

deste relatório, com base nos dados enviados à AGIR pelo Serviço Autônomo Municipal de 

Trânsito e Transporte de Blumenau (SETERB). 

  

                                                 
2 Essa composição refere-se ao Contrato primitivo desta Concessão. Destaca-se que possíveis alterações nestas 

quantidades podem ocorrer conforme definições técnicas e de demanda. 
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O Quadro 3 apresenta, por categoria, o total de passageiros3 contabilizados 

mensalmente, desde início da operação, no mês de julho de 2017, até junho de 2018, 

contemplando 12 meses de Concessão. Estes dados estão representados no Gráfico 1, na 

sequência. 

Quadro 3 – Quantidade passageiros por categoria – jul/17 a jun/18. 

MÊS DINHEIRO 
PASSE 

FÁCIL 

VALE 

TRANSP. 
ESCOLAR GRATUIDADE TOTAL 

JUL/17 681.694 109.679 910.769 307.060 70.777 2.079.979 

AGO/17 743.300 123.315 1.043.638 503.617 83.059 2.496.929 

SET/17 685.673 109.089 935.534 423.974 76.244 2.230.514 

OUT/17 733.954 115.548 995.451 436.767 81.678 2.363.398 

NOV/17 679.100 108.140 942.099 412.642 77.965 2.219.946 

DEZ/17 637.389 89.507 780.622 223.590 89.507 1.820.615 

JAN/18 612.644 95.256 780.856 48.010 57.147 1.593.913 

FEV/18 612.396 98.820 837.930 243.401 67.332 1.859.879 

MAR/18 681.299 114.837 994.524 446.853 84.607 2.322.120 

ABR/18 673.814 113.952 996.272 425.007 84.626 2.293.671 

MAI/18 618.385 107.555 959.324 390.284 77.713 2.153.261 

JUN/18 596.043 107.561 989.884 414.955 79.826 2.188.269 

MÉDIA 662.974 107.772 930.575 356.347 77.540 2.135.208 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

Gráfico 1 – Quantidade total de passageiros por categoria – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

                                                 
3 Considera-se como “passageiro” cada passagem contabilizada no sistema. 
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Utilizando-se dos dados do Quadro 3, pode-se apurar os valores para o Índice de 

Passageiros Equivalente, expostos no Quadro 4 e representados no Gráfico 2, onde também se 

demonstra o IPe previsto na altura do Edital, em seu Anexo IV – Instruções para Apresentação 

das Propostas, no qual indica-se o total de 2.053.569 passageiros equivalentes. 

 

Quadro 4 – Índice de Passageiros Equivalente – jul/17 a jun/18. 

MÊS DINHEIRO ESCOLAR/2 
PASSE 

FÁCIL 

VALE 

TRANSP. 
IPe 

JUL/17 681.694 153.530 109.679 910.769 1.855.672,0 

AGO/17 743.300 251.808,5 123.315 1.043.638 2.162.061,5 

SET/17 685.673 211.987 109.089 935.534 1.942.283,0 

OUT/17 733.954 218.383,5 115.548 995.451 2.063.336,5 

NOV/17 679.100 206.321 108.140 942.099 1.935.660,0 

DEZ/17 637.389 111.795 89.507 780.622 1.619.313,0 

JAN/18 612.644 24.005 95.256 780.856 1.512.761,0 

FEV/18 612.396 121.700,5 98.820 837.930 1.670.846,5 

MAR/18 681.299 223.426 114.837 994.524 2.014.086,5 

ABR/18 673.814 212.503,5 113.952 996.272 1.996.541,5 

MAI/18 618.385 195.142 107.555 959.324 1.880.406,0 

JUN/18 596.043 207.477,5 107.561 989.884 1.900.965,5 

MÉDIA 662.974 178.173 107.772 930.575 1.879.494,4 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

Gráfico 2 – Índice de Passageiros Equivalente – jul/2017 a jun/2018. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 
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3.1 ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETRO EQUIVALENTE (IPKe). 

 

Para fins de compreensão da apuração do IPKe mensal, este relatório subdivide-se em 

subitens relativos a cada mês analisado, apresentados a seguir. 

  

3.1.1 IPKe JULHO – 2017 

 

 Para o mês de julho de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.365.331 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um) quilômetros, 

conforme exposto no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Quilometragem mensal – jul/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 109.415 4.377 113.792 

PESADO 290.018 11.601 301.619 

LEVE 830.964 33.238 864.202 

MICRO 82.421 3.297 85.718 

TOTAL DO MÊS 1.312.818 52.513 1.365.331 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Neste caso, o cálculo do IPKe se dá pelo o valor apurado do IPe deste mês, 1.855.672 

(um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois), conforme descrito 

no Quadro 4, dividido pelo total de quilômetros percorridos no mês, 1.365.331 (um milhão, 

trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um), resultando em um IPKe de 1,359 (um 

vírgula trezentos e cinquenta e nove). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.855.672

1.365.331
= 1,359 

Portanto, para o mês de julho de 2017, houveram aproximadamente 1,36 (um vírgula 

trinta e seis) passageiros pagantes por quilômetro percorrido. 
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3.1.2 IPKe AGOSTO – 2017 

 

Para o mês de agosto de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.425.839 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove) quilômetros, 

conforme exposto no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Quilometragem mensal – ago/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 117.400 4.696 122.096 

PESADO 299.485 11.979 311.464 

LEVE 869.811 34.792 904.603 

MICRO 84.304 3.372 87.676 

TOTAL DO MÊS 1.371.000 54.839 1.425.839 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Calculando-se o IPKe para este mês, temos que o IPe foi de 2.162.061,5 (dois milhões, 

cento e sessenta e dois mil e sessenta e um vírgula cinco), demonstrado no Quadro 4, e os 

quilômetros totais percorridos foram de 1.425.839 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco 

mil, oitocentos e trinta e nove), resultando, portanto, em um IPKe de 1,516 (um vírgula 

quinhentos e dezesseis). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
2.162.061,5

1.425.839
= 1,516 

Assim, para o mês de agosto de 2017, houveram aproximadamente 1,52 passageiros 

pagantes por quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.3 IPKe SETEMBRO – 2017 

 

Para o mês de setembro de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.309.560 (um milhão, trezentos e nove mil, quinhentos e sessenta) quilômetros, conforme 

exposto no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Quilometragem mensal – set/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 103.484 4.139 107.623 

PESADO 290.940 11.638 302.578 

LEVE 785.880 31.435 817.315 

MICRO 78.889 3.155 82.044 

TOTAL DO MÊS 1.259.193 50.367 1.309.560 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O valor apurado do IPe para este mês, descrito no Quadro 4, foi de 1.942.283 (um 

milhão, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e três). Obtém-se, portanto, um 

IPKe de 1,483 (um vírgula quatrocentos e oitenta e três). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.942.283

1.309.560
= 1,483 

Assim, para o mês de setembro de 2017, houveram aproximadamente 1,48 (um vírgula 

quarenta e oito) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.4 IPKe OUTUBRO – 2017 

 

Para o mês de outubro de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.366.727 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete) quilômetros, 

conforme exposto no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Quilometragem mensal – out/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 106.227 4.249 110.476 

PESADO 308.429 12.337 320.766 

LEVE 817.551 32.702 850.253 

MICRO 81.954 3.278 85.232 

TOTAL DO MÊS 1.314.161 52.566 1.366.727 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Para este mês, o valor do IPe, descrito no Quadro 4, foi de 2.063.336,5 (dois milhões, 

sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis vírgula cinco). Dividindo-se este valor pela 
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quantidade de total de quilômetros percorridos no mês, obtém-se o valor do IPKe, 1,510 (um 

vírgula quinhentos e dez). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
2.063.336,5

1.366.727
= 1,510 

Assim, para o mês de outubro de 2017, houveram aproximadamente 1,51 (um vírgula 

cinquenta e um) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.5 IPKe NOVEMBRO – 2017 

 

Para o mês de novembro de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.289.887,04 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete vírgula zero 

quatro) quilômetros, conforme exposto no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Quilometragem mensal – nov/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 97.940 3.918 101.858 

PESADO 296.596 11.864 308.460 

LEVE 766.888 30.676 797.564 

MICRO 78.852 3.154 82.006 

TOTAL DO MÊS 1.240.276 49.611,04 1.289.887,04 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Para este mês, conforme o Quadro 4, o IPe foi de 1.935.660 (um milhão, novecentos e 

trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta). Por conseguinte, efetuando-se o cálculo do IPKe, 

obtém-se o resultado de 1,501 (um vírgula quinhentos e um). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.935.660

1.289.887,04
= 1,501 

Assim, para o mês de novembro de 2017, houveram aproximadamente 1,50 (um vírgula 

cinquenta) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 
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3.1.6 IPKe DEZEMBRO – 2017 

 

Para o mês de dezembro de 2017, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.221.603,76 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e três vírgula setenta e seis) 

quilômetros, conforme exposto no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Quilometragem mensal – dez/2017. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 87.986 3.519 91.505 

PESADO 285.931 11.437 297.368 

LEVE 725.616 29.025 754.641 

MICRO 75.086 3.003 78.089 

TOTAL DO MÊS 1.174.619 46.984,76 1.221.603,76 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.619.313 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, trezentos e 

treze), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, obtém-se o valor de 1,326 

(um vírgula trezentos e vinte e seis). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.619.313

1.221.603,76
= 1,326 

Assim, para o mês de dezembro de 2017, houveram aproximadamente 1,33 (um vírgula 

trinta e três) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.7 IPKe JANEIRO - 2018 

 

Para o mês de janeiro de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.247.803,44 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e três vírgula quarenta e 

quatro) quilômetros, conforme exposto no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Quilometragem mensal – jan/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 80.878 3.235 84.113 

PESADO 291.908 11.676 303.584 

LEVE 747.931 29.917 777.848 

MICRO 79.094 3.164 82.258 

TOTAL DO MÊS 1.199.811 47.992,44 1.247.803,44 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.512.761 (um milhão, quinhentos e doze mil, setecentos e 

sessenta e um), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, obtém-se o 

resultado de 1,212 (um vírgula duzentos e doze). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.512.761

1.247.803,44
= 1,212 

Assim, para o mês de janeiro de 2018, houveram aproximadamente 1,21 (um vírgula 

vinte e um) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.8 IPKe FEVEREIRO - 2018 

 

Para o mês de fevereiro de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.238.114,80 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e quatorze vírgula oitenta) 

quilômetros, conforme exposto no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Quilometragem mensal – fev/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 95.701 3.828 99.529 

PESADO 286.754 11.470 298.224 

LEVE 731.408 29.256 760.664 

MICRO 76.632 3.065 79.697 

TOTAL DO MÊS 1.190.495 47.619,80 1.238.114,80 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.670.846,5 (um milhão, seiscentos e setenta mil, oitocentos e 

quarenta e seis vírgula cinco), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, 

obtém-se o resultado de 1,350 (um vírgula trezentos e cinquenta). 
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𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.670.846,5

1.238.114,80
= 1,350 

Assim, para o mês de fevereiro de 2018, houveram aproximadamente 1,35 (um vírgula 

trinta e cinco) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.9 IPKe MARÇO – 2018 

 

Para o mês de março de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.338.269,88 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove vírgula oitenta 

e oito) quilômetros, conforme exposto no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Quilometragem mensal – mar/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 104.821  4.193  109.014 

PESADO 312.672  12.507  325.179 

LEVE 786.006  31.440  817.446 

MICRO 83.298  3.332  86.630 

TOTAL DO MÊS 1.286.797 51.471,88 1.338.268,88 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 2.014.086,5 (dois milhões, quatorze mil, oitenta e seis vírgula 

cinco), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, obtém-se o resultado de 

1,505 (um vírgula quinhentos e cinco). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
2.014.086,5

1.338.269,88 
= 1,505 

Assim, para o mês de março de 2018, houveram aproximadamente 1,5 (um vírgula 

cinco) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

  



 

13 

 

3.1.10 IPKe ABRIL – 2018 

 

Para o mês de abril de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.286.242,88 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois vírgula 

oitenta e oito) quilômetros, conforme exposto no Quadro 14. 

 

Quadro 14– Quilometragem mensal – abr/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 99.589  3.984  103.573 

PESADO 303.620  12.145  315.765 

LEVE 753.653  30.146  783.799 

MICRO 79.910  3.196  83.106 

TOTAL DO MÊS 1.236.772 49.470,88 1.286.242,88 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.996.541,5 (um milhão, novecentos e noventa e seis mil, 

quinhentos e quarenta e um vírgula cinco), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se 

o IPKe, obtém-se o resultado de 1,552 (um vírgula quinhentos e cinquenta e dois). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.996.541,5

1.286.242,88 
= 1,552 

Assim, para o mês de abril de 2018, houveram aproximadamente 1,55 (um vírgula 

cinquenta e cinco) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.11 IPKe MAIO – 2018 

 

Para o mês de maio de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.188.087,68 (um milhão, cento e oitenta e oito mil e oitenta e sete vírgula sessenta e oito) 

quilômetros, conforme exposto no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Quilometragem mensal – mai/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 94.335  3.773  98.108 

PESADO 280.311  11.212  291.523 

LEVE 694.488  27.780  722.268 

MICRO 73.258  2.930  76.188 

TOTAL DO MÊS 1.142.392 45.695,68 1.188.087,68 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.880.406 (um milhão, oitocentos e oitenta mil e quatrocentos e 

seis), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, obtém-se o resultado de 

1,583 (um vírgula quinhentos e oitenta e três). 

𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.880.406 

1.188.087,68 
= 1,583 

Assim, para o mês de maio de 2018, houveram aproximadamente 1,58 (um vírgula 

cinquenta e oito) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.1.12 IPKe JUNHO – 2018 

 

Para o mês de junho de 2018, a quilometragem total percorrida pela frota foi de 

1.285.459,76 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove 

vírgula setenta e seis) quilômetros, conforme exposto no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Quilometragem mensal – jun/2018. 

TIPO DO VEÍCULO KM RODADO 4% IMPRODUTIVA TOTAL 

PESADO ESPECIAL 103.238  4.130  107.368 

PESADO 299.486  11.979  311.465 

LEVE 753.644  30.146  783.790 

MICRO 79.651  3.186  82.837 

TOTAL DO MÊS 1.236.019 49.440,76 1.285.459,76 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O IPe deste mês foi de 1.900.965,5 (um milhão, novecentos mil, novecentos e sessenta 

e cinco vírgula cinco), conforme demonstrado no Quadro 4. Calculando-se o IPKe, obtém-se o 

resultado de 1,479 (um vírgula quinhentos e oitenta e três). 
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𝐼𝑃𝐾𝑒 =
1.900.965,5

1.285.459,76
= 1,479 

Assim, para o mês de junho de 2018, houveram aproximadamente 1,48 (um vírgula 

quarenta e oito) passageiros pagantes para cada quilômetro percorrido pela frota. 

 

3.2 ANÁLISE 

 

Dentre o período contemplado neste relatório, relativo aos 12 primeiros meses de 

operação da Concessionária no serviço transporte público coletivo de Blumenau, destaca-se que 

o Índice de Passageiro por Quilômetro Equivalente (IPKe), variou, em média, cerca de 1,07% 

(um vírgula zero sete por cento) entre os meses analisados, já o total de quilômetros percorridos 

obteve uma variação média de -0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) negativos (ver 

Quadro 17). 

A média dos valores aferidos de quilometragem e Índice de Passageiros Equivalentes, 

entre os meses de julho de 2017 a junho de 2018, também pode ser observada na Quadro 17. 

Para o IPKe, a média foi cerca de 1,448 (um vírgula quatrocentos e quarenta e oito) pass.eq/km, 

já para o total de quilômetros percorridos, a média foi de 1.296.910,44 (um milhão, duzentos 

em noventa e seis mil, novecentos e dez vírgula quarenta e quatro) quilômetros. 

 

Quadro 17 – Variações mensais IPKe e Quilometragem – jul/17 a jun/18. 

MÊS IPKe 
VARIAÇÃO 

MÊS ANT. (%) 
QUILÔMETROS 

VARIAÇÃO 

MÊS ANT. (%) 

JUL/17 1,359 - 1.365.331,00 - 

AGO/17 1,516 11,57 1.425.839,00 4,43 

SET/17 1,483 -2,19 1.309.560,00 -8,16 

OUT/17 1,510 1,79 1.366.727,00 4,37 

NOV/17 1,501 -0,60 1.289.887,04 -5,62 

DEZ/17 1,326 -11,67 1.221.603,76 -5,29 

JAN/18 1,212 -8,54 1.247.803,44 2,14 

FEV/18 1,350 11,31 1.238.114,80 -0,78 

MAR/18 1,505 11,52 1.338.268,88 8,09 

ABR/18 1,552 3,14 1.286.242,88 -3,89 

MAI/18 1,583 1,96 1.188.087,68 -7,63 

JUN/18 1,479 -6,56 1.285.459,76 8,20 

MÉDIA 1,448 1,07 1.296.910,44 -0,38 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 
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Ainda, conforme o Quadro 17, o mês que apresentou o maior IPKe foi maio de 2018, 

com um valor de 1,583 (um vírgula quinhentos e oitenta e três) pass.eq/km, e o mês com o 

menor índice foi janeiro de 2018, com apenas 1,212 (um vírgula duzentos e doze) pass.eq/km, 

sendo este também o mês com a variação mais alta em relação à média, -16,27% (dezesseis 

vírgula vinte e sete por cento) negativos (ver Quadro 18). 

Deve-se levar em consideração, entretanto, que os dados para os meses de maio e junho 

de 2018 podem conter algumas distorções em decorrência da greve dos caminhoneiros, 

paralização de dimensão nacional ocorrida entre os dias 21 e 31 de maio que afetou o 

abastecimento de diesel combustível para o transporte público coletivo do município, fazendo 

com que a Concessionária operasse com horários diferenciados a fim de racionar combustível 

e manter o IPKe equilibrado.  

 

Quadro 18 – Média IPKe e quilômetros percorridos – jul/17 a jun/18. 

MÊS IPKe KM 
MÉDIA 

IPKe 
MÉDIA KM 

VARIAÇÃO 

IPKe/IPKe  

MÉDIO (%) 

VARIAÇÃO 

KM/KM  

MÉDIO (%) 

JUL/17 1,359 1.365.331,00 

1,448 1.296.910,44 

-6,13 5,28 

AGO/17 1,516 1.425.839,00 4,73 9,94 

SET/17 1,483 1.309.560,00 2,43 0,98 

OUT/17 1,510 1.366.727,00 4,27 5,38 

NOV/17 1,501 1.289.887,04 3,64 -0,54 

DEZ/17 1,326 1.221.603,76 -8,45 -5,81 

JAN/18 1,212 1.247.803,44 -16,27 -3,79 

FEV/18 1,350 1.238.114,80 -6,80 -4,53 

MAR/18 1,505 1.338.268,88 3,94 3,19 

ABR/18 1,552 1.286.242,88 7,20 -0,82 

MAI/18 1,583 1.188.087,68 9,31 -8,39 

JUN/18 1,479 1.285.459,76 2,13 -0,88 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Comparando-se os valores de IPKe aferidos com o IPKe do referencial de partida para 

o Contrato de Concessão nº 042/2017, 1,477 pass.eq./km, conforme o Quadro 19, verifica-se 

que os valores apurados estão, em média, 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento) inferiores 

ao referencial de base.  
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Quadro 19 – Variação entre IPKe apurado e IPKe base – jul/17 a jun/18. 

MÊS IPKe 
IPKe 

BASE 

VARIAÇÃO 

IPKe/IPKe BASE (%) 

VARIAÇÃO MÉDIA 

IPKe/IPKe BASE 

JUL/17 1,359 1,477 -7,98 

-1,97 % 

AGO/17 1,516 1,477 2,66 

SET/17 1,483 1,477 0,42 

OUT/17 1,510 1,477 2,21 

NOV/17 1,501 1,477 1,60 

DEZ/17 1,326 1,477 -10,25 

JAN/18 1,212 1,477 -17,92 

FEV/18 1,350 1,477 -8,63 

MAR/18 1,505 1,477 1,90 

ABR/18 1,552 1,477 5,09 

MAI/18 1,583 1,477 7,16 

JUN/18 1,479 1,477 0,12 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O Gráfico 3, a seguir, apresenta a evolução do IPKe mensal em contraste dos valores do 

IPKe de referência, 1,477 (um vírgula quatrocentos e setenta e sete). 

 

Gráfico 3 – Evolução do IPKe – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 
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Gráfico 4 – Variação mensal IPKe e quilômetros percorridos – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

O Gráfico 4 contrasta a variação mensal do IPKe à variação mensal do total de 

quilômetros percorridos. Para o total de quilômetros percorridos no mês, o maior valor se deu 

no segundo mês da Concessão, em agosto de 2017, com 1.425.839 (um milhão, quatrocentos e 

vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove) quilômetros, e o menor, em maio de 2018, com 

1.188.087,68 (um milhão, cento e oitenta e oito mil e oitenta e sete vírgula sessenta e oito) 

quilômetros rodados, cerca de 8,39% (oito vírgula trinta e nove por cento) abaixo da média dos  

doze meses (ver Quadro 18). A maior variação na quantidade de quilômetros percorridos 

ocorreu no mês de junho de 2018, com uma queda de 8,20% (oito vírgula vinte por cento) em 

relação ao mês anterior, conforme a Quadro 17. Novamente, atenta-se que as variações de maio 

e junho de 2018 possivelmente estão atreladas às paralizações da greve dos caminhoneiros. 

O Gráfico 5, a seguir, demonstra a evolução do total de quilômetros rodados ao longo 

dos meses analisados. 
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Gráfico 5 – Evolução do total de quilômetros percorridos – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Dos passageiros do transporte público coletivo de Blumenau, em média, conforme 

exposto no Quadro 20, 31,33% (trinta e um vírgula trinta e três por cento) correspondem a 

passageiros que pagam sua passagem no embarque, em dinheiro; 5,07% (cinco vírgula zero sete 

por cento) correspondem a passageiros que utilizam o Passe Fácil, que se trata de um cartão, 

vendido aos usuários, com múltiplos créditos de viagem, ou seja, com passagens pré-pagas; 

43,75% (quarenta e três vírgula setenta e cinco por cento) correspondem a passageiros que 

utilizam o cartão de Vale Transporte, que possui múltiplos créditos de viagem; 16,19% 

(dezesseis vírgula dezenove por cento) correspondem a passageiros que utilizam o cartão de 

passe escolar, também com múltiplos créditos de viagem, no qual é concedido um desconto de 

50% (cinquenta por cento) no preço da tarifa; e 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) 

dos passageiros correspondem a beneficiados pela gratuidade, dos quais a tarifa não se é 

cobrada. O Gráfico 6 demonstra estas proporções graficamente. 
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Quadro 20 – Distribuição do total de passageiros – jul/17 a jun/18. 

MÊS 
DINHEIRO 

(%) 

PASSE 

FÁCIL (%) 

VALE 

TRANSP. (%) 

ESCOLAR 

(%) 

GRATUIDADE 

(%) 

JUL/17 32,77 5,27 43,79 14,76 3,40 

AGO/17 29,77 4,94 41,80 20,17 3,33 

SET/17 30,74 4,89 41,94 19,01 3,42 

OUT/17 31,06 4,89 42,12 18,48 3,46 

NOV/17 30,59 4,87 42,44 18,59 3,51 

DEZ/17 35,01 4,92 42,88 12,28 4,92 

JAN/18 38,44 5,98 48,99 3,01 3,59 

FEV/18 32,93 5,31 45,05 13,09 3,62 

MAR/18 31,96 5,08 43,30 16,04 3,63 

ABR/18 29,38 4,97 43,44 18,53 3,69 

MAI/18 28,72 4,99 44,55 18,13 3,61 

JUN/18 27,24 4,92 45,24 18,96 3,65 

MÉDIA 31,33 5,07 43,75 16,19 3,65 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

  

Gráfico 6 – Distribuição do total de passageiros – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo SETERB (2018). 

 

Em suma, considerando-se os dados quantitativos relativos ao Índice de Passageiros por 

Quilômetro Efetivo (IPKe) mais recentes, contemplando o mês de início das operações pela 

Concessionária, julho de 2017, até o mês de junho de 2018, verifica-se que o IPKe se encontra, 

em média, em 1,448 pass.eq./km, cerca de 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento) inferior 

que o valor estabelecido como o de partida para o início da Concessão, e ainda, que a média de 
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quilometragem mensal percorrida é de 1.296.910,44 km/mês, totalizando um acumulado de 

15.562.925,24 km ao longo dos doze meses analisados.  

Verifica-se, com base neste relatório, que há uma inclinação à diminuição da demanda 

por transporte público coletivo no município de Blumenau, acompanhando a tendência 

nacional, o que, por consequência, diminui o peso das variáveis importantes para a manutenção 

de um preço módico da tarifa, podendo, portanto, ocasionar aumentos tarifários superiores aos 

índices inflacionários caso a relação de passageiros por quilometro percorrido seja menor que 

o índice apurado para o último reajuste, neste caso, 1,445. 

Diante do cenário apresentado, destaca-se ainda que as ações propostas pela Comissão 

Mista Especial, tratada no Procedimento Administrativo nº 051/2017, vão ao encontro da 

necessidade de controle e gestão deste serviço, visando a manutenção do IPKe em torno do 

referencial Contratual, bem como a otimização da prestação deste serviço, onde a eficiência e 

a eficácia podem ser obtidas sem abrir mão da qualidade do serviço prestado, que é avaliada 

por meio dos índices de qualidade propostos no Edital de Concorrência nº 038/2016, que 

compõe o Contrato de Concessão nº 047/2017. Assim, a Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR recomenda que sejam 

incentivadas as ações que possibilitem a manutenção e controle do IPKe, seja por ações de 

otimização dos itinerários ou até mesmo por campanhas de incentivo ao uso do transporte 

público coletivo. 

 

Este é nosso relatório.  

 

 

 

Blumenau (SC), em 20 de julho de 2018. 
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