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Parecer Administrativo nº 070/2018  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 095/2018. 

OBJETO: Reajuste tarifário do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos 

serviços de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC. 

SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA. 

INTERESSADOS: BluMob, SETERB e Município de Blumenau/SC. 

 

 

1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale Do Itajaí (AGIR) é pessoa jurídica de direito público, sem fins 

econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da 

República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e Decreto 6.017 

de 17 de janeiro de 2007. 

Cabe informar que, a AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na 

região do Médio Vale do Itajaí, é constituída atualmente pelos 14 (quatorze) municípios desta 

região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor 

Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, conforme 

demonstra-se na Figura 1. 

O município de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, 

aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio da Lei Complementar nº 7.502, de 10 de 

março de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 7.930, de 09 de dezembro de 2013, e ao 

Novo Protocolo de Intenções através da Lei nº 8.363, de 15 de dezembro de 2016. 
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Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR. 

 
Fonte: Relatório de Atividade da Associação dos municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI (2016). 

 

Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de 

transporte coletivo de passageiros municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012, e de 

saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compreendidos como os serviços 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

Considera-se a ratificação das atribuições de regulação dos serviços públicos de 

transporte à Agência Reguladora a partir da ratificação do Novo Protocolo de Intenções pelo 8º 

(oitavo) ente consorciado, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, de 13 de abril de 

2017, pelo município de Doutor Pedrinho. 

Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, 

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação de serviços de 

saneamento básico e também do transporte coletivo. Além disso, é papel da Agência 

Reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social, atendendo a 

aspectos de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, 

monitoramentos dos custos etc.  
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2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARECER 

 

O presente parecer refere-se ao segundo processo de reajuste tarifário do transporte 

público de Blumenau, conforme previsto no 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 do Edital de Concorrência nº 038/2016, e o próprio 

Município, com duração de 20 (vinte) anos, contados a partir do início da operação, em primeiro 

de julho de 2017. 

O processo de Reajuste Tarifário, conforme definido no item 1.1 do Anexo V do referido 

Contrato, “[...]ocorre anualmente, sempre no dia 1º de dezembro, e será calculado de acordo 

com a fórmula prevista nesta metodologia” e tem como procedimento apenas a aplicação da 

equação paramétrica de reajuste1, conforme segue: 

𝑇𝐷𝑃 =

𝑇𝐷𝐴 × {1 + {[(
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) × 20,98%] + [(

𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴
𝑆𝑀𝐴

) × 65,17%] + [(
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) × 13,85%]}}

[1 + (
𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
)]

 

Sendo o Reajuste Tarifário efetuado anualmente, o processo de Revisão Tarifária 

Periódica (RTP), conforme definido no item 1.7, “[...]ocorrerá a cada 3 (três) anos, sendo que 

em ano de revisão tarifária não haverá reajuste”, e ainda, segundo o item 1.9, determina-se 

“[...]a data de 1º de dezembro para todos os eventos tarifários ordinários (reajuste e revisão).”  

                                                           
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) 
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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Assim, o Reajuste Tarifário tem o papel de atualizar os valores da Concessão a fim de 

compensar as perdas financeiras decorridas da variação de preço dos insumos deste serviço, 

enquanto a Revisão Tarifária Periódica tem o papel apurar os valores reais aferidos no ciclo de 

revisão e reequilibrar o Contrato de Concessão para os anos subsequentes. 

 

3. DO PLEITO 

 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a AGIR, por meio de 

correspondência encaminhada ao seu Diretor Geral, recebeu da prestadora de serviços de 

transporte público coletivo do município, BluMob, a solicitação de reajuste contratual. 

Em seu pleito, a empresa argumenta estar mantendo os procedimentos realizados pela 

AGIR no último processo de reajuste efetuado e prossegue, portanto, apresentando 

comprovantes de informações obtidas para a aplicação do cálculo de reajuste, este descrito no 

Item 2 deste parecer. 

Para a variação do combustível, a empresa evidencia a inexistência de dados em 

outubro de 2017 para grandes consumidores e, sendo assim, relata ter utilizado o valor existente 

para a média dos preços ao consumidor, mantendo a mesma base de comparação, conforme 

demonstrado no Quadro 1, abaixo. Justificou que, em função da fórmula paramétrica utilizar a 

variação do preço, e não o preço absoluto, entendeu que esta seria a medida correta a ser 

utilizada em virtude da necessidade de alteração do parâmetro de medida, conforme já aprovado 

e utilizado pela AGIR no reajuste anterior. 
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Quadro 1 – Variação do Combustível – Pleito BluMob. 

 
Fonte: Pleito BluMob (2018). 

 

Para a variação salarial, esclarece que a data base do reajuste do salário dos motoristas 

é novembro e, sendo assim, as negociações estão em curso e não havia valor de reajuste 

consolidado até a data de elaboração do pleito. Portanto, para esta variável relata ter utilizado 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) relativo aos últimos 12 meses, o qual 

apresentou variação positiva de 4,00% (quatro por cento). 

Sugere ainda que, caso no transcorrer das negociações com o sindicato dos trabalhadores 

o índice de ajuste salarial seja diferente do aplicado na fórmula, seja realizado o devido ajuste 

no cálculo do reajuste tarifário e atente-se à verificação de ocorrência de desequilíbrio 

contratual.  

Quanto à variação do índice de veículos, publicado por meio da revista Conjuntura 

Econômica e apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com defasagem de dois meses, a 

empresa alega que, em virtude das características da publicação e das demais datas contratuais, 
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foram utilizados dados contidos na edição publicada em novembro de 2018 e, portanto, com 

dados referentes a setembro de 2018 e setembro de 2017, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Variação do índice de veículos – Pleito BluMob. 

 
Fonte: Pleito BluMob 2018. 

 

Finalmente, para o Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente (IPKe), a 

empresa apresenta os dados do Quadro 3, abaixo, relacionando os últimos 12 meses da 

Concessão. Explica ainda que os dados do sistema de bilhetagem eletrônica são processados no 

início do mês subsequente à operação, fazendo com que alguns poucos validadores possam 

apresentar demora na transmissão final dos dados, sendo estes transmitidos nos dias 

subsequentes do mês. Assim, os dados transmitidos após o fechamento do mês representam 

+0,02% (mais zero vírgula zero dois por cento) do total dos 12 meses. Com isto, calculou-se 

um IPKe para os últimos 12 meses de 1,462 pass.eq/km. 
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Quadro 3 – Dados para cálculo do IPKe – Pleito BluMob. 

 
Fonte: Pleito BluMob 2018. 

 

Apresentados estes dados, a empresa procedeu então para o cálculo do reajuste tarifário, 

conforme o Quadro 4, a seguir, utilizando-se da equação paramétrica descrita no Item 2 deste 

parecer. 
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Quadro 4 – Cálculo reajuste tarifária – Pleito BluMob. 

 
Fonte: Pleito BluMob 2018. 

 

Portanto, de acordo com os cálculos realizados pela BluMob e informados em seu pleito, 

o valor da tarifa após o reajuste seria de R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos). 

Por fim, menciona-se a Decisão nº 039/2018, desta Agência de Regulação, de 21 de 

julho de 2018, onde, em seu item 4, determina que deve ser reduzido o valor de R$ 0,09 (nove 

centavos de real) no cálculo final da tarifa, isto fruto de Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) 

realizada pela Comissão Mista Especial, resultando no valor tarifário de R$ 4,22 (quatro reais 

e vinte e dois centavos). 

Diante do exposto, a Concessionária solicita a inclusão de R$ 0,05 (cinco centavos de 

reais) na tarifa atualizada, relativos à diferença entre a tarifa calculada e a homologada no último 

reajuste, resultando, de acordo com os cálculos da Prestadora, uma tarifa no valor tarifário de 

R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos). Solicita ainda que a AGIR verifique os cálculos 

realizados, bem como homologue a tarifa de remuneração da Concessionária no valor de R$ 

4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) em função do critério de arredondamento previsto 

em contrato. 

 

4. DA ANÁLISE 

 

Conforme descrito no Anexo V do Edital de Concorrência nº 038/2016, Regras de 

Reajuste e Revisão Tarifárias, o processo de reajuste tarifário é calculado de acordo com a 

fórmula prevista na metodologia deste anexo, descrita abaixo. 
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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
)]

 

 

 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; 

 PCP = Preço do Combustível na data posterior;  

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

 SMP = salário do motorista (convenção coletiva) na data posterior; 

 IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças na data anterior; 

 IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças na data posterior; 

 IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente anterior; 

 IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente posterior. 

 

Assim, para definir-se a tarifa por meio da equação apresentada acima, utiliza-se quatro 

diferentes variações: 

 

 (PCA e PCP): Variação no preço do combustível Diesel S10 para o município de Blumenau, 

média do grande distribuidor, coletados através da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP); 

 (SMA e SMP): Variação no salário do motorista, definidos por meio de convenção coletiva; 

 (IVA e IVP): Variação no Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); 

 (IPKeA e IPKeP): Variação no Índice de Passageiros por Quilômetro equivalente (IPKe), onde 

o IPKeA refere-se efetivamente o 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”, e o IPKeP refere-

se ao 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”). 

 

Aponta-se ainda que, de acordo com o item 1.3, compete à Concessionária, observadas 

as regras previstas no Anexo, promover o cálculo do reajuste do valor da tarifa a ser 

implementada, devendo submete-lo ao Poder Concedente ou à Agência Reguladora para 

verificação. 

Assim, segmenta-se a análise do pleito avaliando-se cada uma das variáveis informadas 

pela Concessionária, conforme se segue: 
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4.1 Preço do Combustível 

 

Conforme definido pelo Contrato de Concessão nº 042/2017, Anexo V, a variação do 

preço combustível deverá ser apurada pela relação de variação de preço do Preço do 

Combustível na data Anterior - PCA (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande 

Distribuidor) e do Preço do Combustível na data Posterior – PCP (Fonte: ANP Blumenau / 

Diesel S10 Média do Grande Distribuidor). Conforme equação a seguir. 

 

∆𝑃𝐶 =  (
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) 

 

A Figura 01 apresenta os preços do combustível Diesel S10 para o município de 

Blumenau em outubro de 2017, valores estes extraídos do sítio eletrônico da Agência Nacional 

do Petróleo e Gás – ANP.  

Destaca-se que no mês de outubro de 2017, houve uma descontinuidade na pesquisa que 

apura o preço médio do combustível Diesel S10 em Blumenau para o Preço Distribuidora, o 

que impossibilita o levantamento desta informação. Desta forma, conforme utilizado no cálculo 

do reajuste anterior, optou-se por utilizar o Preço ao Consumidor. 

Considerando a descontinuidade na apuração do preço médio das distribuidoras, 

destaca-se que para o próximo reajuste tarifário, deverá ser observado a variação do preço da 

distribuidora no município, acarretando uma alteração no PCA, de forma que a Agência de 

Regulação possa, com as informações existentes, atender as determinações contratuais. 

Da mesma forma, a Figura 2 apresenta a formação de preço do Diesel S10, agora para 

o mês de outubro de 2018. 
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Figura 1 – Síntese dos Preços Praticados do Diesel S10 (R$/l) – Outubro 2017. 

 
Fonte: https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Mensal_Municipio.asp (Acesso em 14/11/2018). 

 

Figura 2 – Síntese dos Preços Praticados do Diesel S10 (R$/l) – Outubro 2018. 

 
Fonte: https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Mensal_Municipio.asp (Acesso em 14/11/2018). 

 

Assim, para avaliação da variação do preço do combustível, utiliza-se para o cálculo 

desta etapa de reajuste, a variável PCA com valor igual a 3,215 e PCP com valor igual a 3,737, 

https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Mensal_Municipio.asp
https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Mensal_Municipio.asp
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conforme apurado junto ao órgão responsável. A equação a seguir demonstra o impacto isolado 

da variação do combustível. 

Considerando o peso de 20,98% (vinte vírgula noventa e oito por cento) atribuído à 

variável do combustível, definido no Anexo V do Contrato de Concessão nº 042/2017 o efeito 

total da variação de combustível para o cálculo de reajuste é de aproximadamente 3,41% (três 

vírgula quarenta e um por cento), também demonstrado na equação a seguir. 

 

∆𝐼𝑃𝐶 =  (
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) =  (

3,737 − 3,215

3,215
) =  16,23% 

 

∆𝐼𝑃𝐶 = 0,162 × 20,98% = 3,41% 

 

4.2 Salário do Motorista 

 

O salário do motorista é definido por meio de convenção coletiva realizada entre os 

funcionários e a Prestadora de serviços. Considerando que a negociação do dissídio coletivo se 

encontra em pauta e ainda sem definição, a Concessionária realizou o pleito de reajuste 

considerando a variação do índice de preço INPC, de forma que este índice de inflação é 

utilizado para atualização mínima dos salários dos motoristas. A Figura 3 apresenta a inflação 

pelo INPC ocorrida entre novembro de 2017 a outubro de 2018. 

 

Figura 3 – Resultado da Correção pelo INPC (IBGE) novembro 2017 a outubro 2018. 

 
Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice 

(Acesso em 14/11/2018). 

 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Desta forma, o valor do salário do motorista referente ao ano anterior é atualizado em 

4% (quatro por cento), referente ao índice de inflação apurado por meio do INPC. 

 

∆𝐼𝑆𝑀 = (
𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴

𝑆𝑀𝐴
) = (

1.351,98 − 1.299,98

1.299,98
) = 4% 

 

Considerando então o peso de 65,17% atribuído ao custo com as despesas de pessoal 

através do salário dos motoristas, o impacto da variação do salário dos motoristas é de 

aproximadamente 2,61%. Assim como se verifica na equação a seguir. 

 

∆𝐼𝑆𝑀 = (4% × 65,17%) = 2,61%  

 

4.3 Índice de Veículos Automotores 

 

O Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Índice de Preços ao Produtor Amplo – Origem (IPA-OG), 

publicado na revista Conjuntura Econômica, é apurado, segundo sua definição contratual, por 

meio da relação entre o Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças 

na data Anterior (IVA) e o Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças 

na data Posterior (IVP). 

Conforme apresentado pela Concessionária em seu pleito, no Quadro 2, e verificado por 

esta Gerência, o índice de preço dos veículos automotores apresenta 5,4% (cinco vírgula quatro 

por cento) de variação, assim como se demonstra na equação a seguir. 

 

∆𝐼𝑉 = (
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) = (

137,25 − 130,21

130,21
) = 5,4% 

 

Considerando então o peso de 13,85% (treze vírgula oitenta e cinco por cento) atribuído 

a estas variações na equação de reajuste, o impacto da variação deste índice é de 0,75% (zero 

vírgula setenta e cinco por cento). Assim como se verifica na equação a seguir. 

 

∆𝐼𝑉 = (5,4% × 13,85%) = 0,75%  
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4.4 Índice de Passageiros por Quilometro equivalente - IPKe 

 

O Índice de Passageiros por Quilômetro equivalente (IPKe) informado pela 

Concessionária, 1,462 pass.eq/km, relativo aos últimos 12 meses de concessão, novembro de 

2017 a outubro de 2018, conforme demonstrado no Quadro 3, condiz com os valores 

informados mensalmente à AGIR pelo Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes 

de Blumenau (SETERB), observados no Quadro 5, abaixo. Conforme definido no Anexo V do 

Contrato, esta variável é definida por meio da relação entre o Índice de Passageiro por 

quilômetro equivalente Anterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste 

anterior) – IPKeA e o Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Posterior (efetivamente 

apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste atual) – IPKeP. 

 

Quadro 5 – IPKe calculado pela AGIR – nov/17 a out/18. 

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

*Compensação de +0,02% referentes à atualização dos dados do sistema de bilhetagem eletrônica processados 

posteriormente. 

 

Portanto, para o cálculo do reajuste, assegurando-se do cumprimento das exigências 

contratuais, utiliza-se para o IPKeP na equação o valor de 1,462 pass.eq/km, este, 

representando uma variação positiva de aproximadamente 1,21% (um vírgula dezoito por 

cento) em relação ao IPKeA, 1,445 pass.eq/km. A equação abaixo apresenta estes dados. 

 

MÊS DINHEIRO ESCOLAR PASSE FÁCIL VALE TRANSP. IPe Km IPKe (IPe/Km)

nov/17 679.100,0 206.321,0 108.140,0 942.099,0 1.935.660,0 1.289.887,0 1,501

dez/17 637.389,0 111.795,0 89.507,0 780.622,0 1.619.313,0 1.221.603,0 1,326

jan/18 612.644,0 24.005,0 95.256,0 780.856,0 1.512.761,0 1.247.803,0 1,212

fev/18 612.396,0 121.700,5 98.820,0 837.930,0 1.670.846,5 1.238.115,0 1,350

mar/18 681.299,0 223.426,5 114.837,0 994.524,0 2.014.086,5 1.338.269,0 1,505

abr/18 673.814,0 212.503,5 113.592,0 996.272,0 1.996.181,5 1.286.243,0 1,552

mai/18 618.385,0 195.142,0 107.555,0 959.324,0 1.880.406,0 1.188.296,0 1,582

jun/18 596.043,0 207.477,5 107.561,0 989.884,0 1.900.965,5 1.285.460,0 1,479

jul/18 611.446,0 147.528,0 108.943,0 1.010.550,0 1.878.467,0 1.346.959,0 1,395

ago/18 670.831,0 237.283,0 119.223,0 1.102.331,0 2.129.668,0 1.382.036,0 1,541

set/18 626.203,0 194.001,0 106.716,0 960.420,0 1.887.340,0 1.250.717,0 1,509

out/18 711.928,0 208.759,5 125.402,0 1.104.131,0 2.150.220,5 1.364.223,0 1,576

TOTAL PARCIAL 7.731.478,0 2.089.942,5 1.295.552,0 11.458.943,0 22.575.915,5 15.439.611,0 1,462

ATUALIZAÇÃO* 4.391,0

TOTAL 7.731.478,0 2.089.942,5 1.295.552,0 11.458.943,0 22.580.306,5 15.439.611,0 1,462



 

15 

 

∆𝐼𝑃𝐾𝑒 = (
(𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴)

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
) = (

1,46249 − 1,445

1,445
) = 1,21%  

 

Assim, após apresentar cada etapa de cálculo prevista para cada etapa da equação de 

reajuste, o item a seguir apresenta a consolidação da variação de preço ocorrido no último ano. 

 

5. REAJUSTE 

 

O reajuste tarifário será apresentado em três subitens, considerando o modelo de cálculo 

definido no Anexo V do Contrato de Concessão nº 042/2017, também as solicitações 

apresentadas pela Concessionária em seu pleito de reajuste e ainda a avaliação do efeito da 

redução do imposto PIS/COFINS e CIDE incidentes sobre o combustível Diesel S10. 

 

5.1 Cálculo do reajuste tarifário do transporte público coletivo de Blumenau 

 

Considerando as informações apuradas por esta Agência de Regulação, em contraste 

das informações fornecidas pela empresa BluMob em seu pleito e contrastadas aos dados 

encaminhadas pelo SETERB e àquelas apuradas via internet em seus meios de publicações 

oficiais, o Quadro 6 demonstra, de forma resumida, a variação em cada um dos itens utilizados 

para definição do valor de atualização do preço da tarifa do transporte público municipal de 

Blumenau. 



 

16 

 

Quadro 6 – Variáveis utilizadas para o cálculo do reajuste tarifário  – 2018. 

VARIÁVEIS DATA VALOR VARIAÇÃO (%) 
PESO NA 

EQUAÇÃO (%) 

PCA out/17 3,215 
16,236 20,98 

PCP out/18 3,737 

SMA nov/17 1.299,980 
4,000 65,17 

SMP out/18 1.351,979 

IVA set/17 130,214 
5,405 13,85 

IVP set/18 137,252 

IPKeA nov/16 a out/17 1,445 
1,21 N/A 

IPKeP nov/17 a out/18 1,462 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Com base nos dados apresentados no Quadro 6, calculou-se a variação do preço da tarifa 

de ônibus em Blumenau. 

Para efeito de demonstração de cálculo, primeiro apresenta-se o resultado geral da 

atualização de preço, identificando-se o percentual de reajuste, e na sequência realiza-se as 

compensações necessárias. 

Sendo assim, o percentual de reajuste calculado, conforme a definição contida no Anexo 

V do Contrato de Concessão, é 5,485% (cinco vírgula quatrocentos e oitenta e cinco por cento). 

Para demonstrar o cálculo, considerando cada uma de suas etapas, o Quadro 7 apresenta, 

conforme a definição contratual, o modelo de reajuste tarifário por equação paramétrica, que 

resulta em uma tarifa apurada de R$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos).  
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Quadro 7 – Reajuste tarifário do transporte público municipal de Blumenau – 2018. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Assim, após calcular o valor do reajuste tarifário do transporte público municipal de 

Blumenau, considerando o item 4 da Decisão nº 039/2018 proferida pela AGIR em 21 de junho 

de 2018, deve ser reduzido o valor de R$ 0,09 (nove centavos de real) no cálculo final da tarifa, 

resultado da revisão extraordinária realizada a partir do relatório final da Comissão Mista 

Especial, o que resulta em uma tarifa calculada de R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos). 

Pelo critério de arredondamento definido pelo item 3.6. do Anexo V do Contrato de 

Concessão nº 042/2017, na hipótese do reajuste ou da revisão tarifária resultar em valor de tarifa 

que não seja múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real), será aplicado arredondamento 

matemático das tarifas, pelo critério científico, para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de 

real) mais próximo.  

PCP - PCA SMP - SMA IVP - IVA

IVA

IPKeP - IPKeA

3,737 - 3,215 1.351,98 - 1.299,98 137,25 - 130,21

130,21

1,462492 - 1,445

TDP = 4,30

0,012105142

1,0121051

0,749%2,607%3,406%

]

}}

)]

TDP=
1,012105142

4,31 TDPArrendondada

TDP=
1,012105142

4,37

TDP=

{4,09 X 1,06762 }

{4,09 X 1 + { 6,761780%

1,012105142

TDP= [

] ⁺ [ ]}] + [{ }4,09 X 1 + {[

TDP= [ 1 + (

[( 0,054049488 ) X 13,85%]}0,04 ) X 65,17% ] ⁺ }4,09 X 1 +{[( 0,1623639

13,85%]}] + [( ) X

) X 20,98% ] +[(

)]
1,445

{

}
TDP=

3,215 1299,98

[ 1 + (

65,17%20,98% ] +[( ) X{4,09 X 1 +{[( ) X

TDP
PCA SMA

[ 1 + ( )]

65,17%20,98% ] +[( ) X{
IPKeA

}
=

TDA X 1 +{[( ) X 13,85%]}] ⁺ [( ) X
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Sendo assim, o preço da tarifa reajustada do serviço público de transporte público 

coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau é de R$ 4,20 (quatro reais e vinte 

centavos) a ser aplicado no dia 01 de dezembro de 2018, conforme previsão Contratual. Desta 

forma, ao considerar a tarifa atualmente praticada (R$ 4,05) o percentual real de reajuste 

percebido pela população será de 3,704% (três vírgula setecentos e quatro por cento). 

 

5.2 Solicitações da Concessionaria em seu Pleito de reajuste tarifário 

 

Quanto à solicitação de inclusão na tarifa dos R$ 0,05 (cinco centavos de real), realizada 

pela Concessionária, referente à diferença entre a tarifa calculada e a homologada no último 

reajuste, conforme Decisão nº 024/2017, esta Gerência destaca que o efeito de frustação de 

receita é compensado em sua totalidade pelo efeito de redução de preço aprovado pela 

Comissão Mista Especial e ratificado pela Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) decorrida, 

aprovando a redução de R$ 0,09 (nove centavos de real) na tarifa praticada.  

Para demonstrar essa análise, esta Gerência considerou que o processo de revisão 

tarifaria extraordinária teve seu efeito completo já em abril de 2018, mês ao qual considerou-se 

a proporção de nove doze avos para estimar o efeito compartilhado das alterações propostas. 

Sendo assim, ocorre que o efeito redutor já estava definido ao menos a partir do mês de maio 

de 2018 e a tarifa não foi de imediato alterada, sendo que esta compensação está a ocorrer 

juntamente ao reajuste.  

Desta forma, busca-se avaliar a relação de equilíbrio entre uma possível frustação de 

receita ocorrida por conta da redução de R$ 0,05 (cinco centavos de real) e a possível 

arrecadação positiva de R$ 0,09 (nove centavos de real) decorrente da RTE. 

Assim, avalia-se o impacto financeiro ocorrido com base na quantidade de passageiros 

equivalentes registrados para o período em questão. Ao avaliar a frustação de receita decorrente 

dos R$ 0,05 (cinco centavos de real), entende-se que o “desequilíbrio” se iniciou em dezembro, 

após o reajuste tarifário. Desta forma, a demanda equivalente para apuração deste valor 

compreende o período de dezembro de 2017 a outubro de 2018, somando 20.644.646,50 (vinte 

milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis vírgula cinquenta) 

passageiros equivalentes, o que resultaria em um desequilíbrio na ordem de R$ 1.032.232,33 

(um milhão, trinta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). 
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Por outro lado, ao avaliar a arrecadação positiva em detrimento da redução tarifária de 

R$ 0,09 (nove centavos de real) aprovada pela RTE, considerando que seu efeito está em vigor 

desde o final do mês de abril de 2017, adotou-se a demanda equivalente de passageiro do 

período compreendido entre maio de 2018 até outubro de 2018, totalizando 11.831.458,00 

(onze milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito vírgula zero) 

passageiros equivalentes, o que resultaria em um valor a favor dos utilizadores de R$ 

1.064.831,22 (um milhão, sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e dois 

centavos). Assim, a diferença em Reais apurada ao considerar os efeitos de frustação de receita 

e os efeitos apropriação a maior ocasionados pelo resultado da RTE resulta em um saldo a favor 

dos usuários de R$ 32.598,89 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e 

nove centavos), como pode se observar no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Compensações tarifárias. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Desta forma, ao avaliar o desequilíbrio em desfavor à Concessionário, e ainda, por se 

tratar de um valor que não causa alteração no valor da tarifa praticada atualmente, esta Gerência 

entende que não há motivos para incremento dos R$ 0,05 (cinco centavos de real) à tarifa 

reajustada calculada, conforme solicita a Concessionária. 

Ainda, ao considerar que no próximo ano haverá revisão tarifária periódica prevista 

contratualmente, todo desequilíbrio, seja positivo ou negativo, no que se referente à 

arrecadação, será compensado. 

 

 

Período
Demanda 

Equivalente

Valor a 

compensar
Saldo

Dezembro a Outubro 

+ Atualização
20.644.646,50 R$0,05 R$1.032.232,33

Maio a Outubro + 

Atualização
11.831.458,00 -R$0,09 -R$1.064.831,22

Resultado - - -R$32.598,89
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5.3 Desoneração PIS/COFINS e CIDE 

 

Conforme a Decisão nº 42/2018, a desoneração fiscal incidente sobre o combustível 

Diesel S10, especificamente PIS/COFINS e CIDE, em decorrência do Decreto nº 9.391, de 30 

maio de 2018, apresenta um saldo em desfavor da Concessionária equivalente a R$ 0,03 (três 

centavos de real) por passageiro equivalente, referente ao período decorrido após a entrada em 

vigor deste decreto, ou seja, a partir de 30 de maio de 2018, até a data do próximo reajuste, 

considerando que a partir desta data o efeito redutor de preço será incorporado pelo reajuste 

tarifário.  

Desta forma, considerando as alterações impostas pelo Governo Federal sobre o preço 

e tributos incidentes sobre o diesel combustível, destacando-se as mudanças nas alíquotas de 

PIS/PASEP, COFINS e CIDE e que a redução da tarifa praticada não ocorreu de forma efetiva, 

o saldo monetário, proporcional à quantidade de passageiros equivalente transportados no 

período entre a publicação do Decreto nº 9.391, de 30 maio de 2018, e a concessão do próximo 

reajuste, ou até que tenha validade este Decreto, multiplicado pelo montante de R$ 0,03 (três 

centavos de real), seja compensado a favor dos utilizadores.  

Ainda conforme a Decisão nº 42/2018: 

Colocadas as premissas que entendemos como aplicáveis ao caso, determina-

se sejam as partes cientificadas desta decisão intermediária e, determino, 

quando do reajuste anual do contrato de concessão nº 042/2017, firmando 

entre o Município de Blumenau e a BluMob, referente ao transporte público 

urbano de Blumenau, seja levado em consideração, em favor da redução da 

tarifa, o valor efetivamente apurado, decorrente da desoneração da CIDE, PIS 

e COFINS. 

 

Considerando que a RTE já está consolida, conforme definido pela Audiência Pública 

nº 002/2018, e que o reajuste tarifário ainda não ocorreu, ou seja, não está consolidada a soma 

total de passageiro equivalente para o período compreendido após 30 de maio de 2018 até a 

data de entrada em vigor do próximo reajuste (01 de dezembro conforme Contrato de 

Concessão), esta Gerência entende que o valor monetário decorrente da redução fiscal deverá 

ser creditado a favor dos usuários na primeira Revisão Tarifária Periódica (RTP), a ocorrer no 

terceiro ano da Concessão, visto que a RTE já está aprovada e consolidada pela Audiência 

Pública nº 002/2018. O valor deverá ser creditado junto ao fluxo de caixa descontado como 

receita acessória no segundo no da Concessão (para mitigação ode valores no tempo). O Quadro 
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9 traz uma parcial do saldo a ser compensado em favor dos utilizadores, considerando apenas 

o período entre maio a outubro e 2018. 

 

Quadro 9 – Saldo a compensar decorrente da redução das alíquotas de PIS/COFINS e 

CIDE. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

De forma resumida o Quadro 10 apresenta a formação de preço no para o reajuste 

tarifário das passagens do transporte público municipal de Blumenau, trazendo em sua 

composição o valor da tarifa reajustada e o valor a ser reduzido da tarifa decorrente da RTE 

referente às alterações propostas pela Comissão Mista Especial, o que resulta em uma tarifa 

calculada para reajuste no valor de R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos) que, pelo 

critério de arredondamento previsto no Contrato nº 042/2017, a tarifa do transporte público 

coletivo municipal, que passa a ser efetivamente praticada a partir do dia primeiro de dezembro 

de 2018, será R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos).  

 

Quadro 10 – Resumo da formação de preço no Reajuste Tarifário de 2018. 

Tarifa  

Apurada 

 2018 

Revisão Tarifária 

Extraordinária 

(Comissão Mista 

Especial) 

Tarifa Calculada 

para Reajuste 2018 

Tarifa a ser Praticada 

2018 

(Após critério de 

arredondamento) 

R$4,31 -R$0,09 R$4,22 R$4,20 

Solicitação de incremento de R$ 0,05 centavos à 

tarifa pela BluMob.  

 

Não concedido.  

 

Visto que o preço base para este reajuste 

considerou R$ 4,09 e ainda a frustação de receita 

ocasionada se equivale acima de seu total com os 

efeitos das ações implantadas pós Comissão 

especial mista. 

Revisão Tarifária Extraordinária (Redução das alíquotas 

PIS/COFINS e CIDE incidentes sobre o Diesel S10).  

 

A ser apurado e aplicado junto a 1ª RTP. 

 

Conforme Decisão nº 42/2018, há um saldo em desfavor da 

Concessionária equivalente a R$ 0,03 por passageiro 

equivalente, referente ao período decorrido após a entrada em 

vigor deste decreto, ou seja, a partir de 30 de maio de 2018, até a 

data do próximo reajuste, considerando que a partir desta data 

o efeito redutor de preço será incorporado pelo reajuste 

tarifário.  

R$0,05 R$0,03 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Período
Demanda 

Equivalente

Valor a 

compensar
Saldo

Junho a Outubro + 

Atualização
9.951.052,00 R$0,03 R$298.531,56
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Ainda, em sua parte inferior, o Quadro 10 dispõe as definições quanto à solicitação de 

incremento de R$ 0,05 (cinco centavos de real) referente a diferença entre o valor calculado e 

o valor autorizado no primeiro reajuste, assim como quanto a Revisão Tarifária Extraordinária 

referente à redução das alíquotas PIS/COFINS e CIDE incidentes sobre o Diesel S10 à ser 

apurado e aplicado junto a 1ª RTP. 

Por fim, considerando o ajuste tarifário ocorrido, a seguir se apresenta no Quadro 11 a 

composição do preço praticado após Reajuste Tarifário de 2018. Neste quadro pode se observar 

cada um dos componentes que estão contidos na formação do preço praticado. Observa-se ainda 

que os preços estão organizados do maior para o menor, considerando o valor em reais como 

também seu percentual em relação ao preço total. 

 

Quadro 11 – Composição do preço após Reajuste Tarifário de 2018. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais 

Serviços Públicos da AGIR recomenda: 

Composição Tarifária Total %

Motorista R$0,90 21,38%

Cobrador R$0,58 13,87%

Combustível R$0,53 12,57%

Manutenção e Seguro R$0,51 12,10%

Investimentos R$0,46 10,98%

Subsídios tarifários e gratuidades R$0,46 10,94%

Taxa Interna de Retorno R$0,40 9,60%

Gastos Administrativos R$0,24 5,62%

Impostos R$0,12 2,93%

TOTAL R$4,20 100%
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Uma vez já apresentados os cálculos de reajuste e considerando o critério de 

arredondamento, a nova tarifa reajustada deverá ser de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), 

sendo que os R$ 0,02 (dois centavos de real) de redução ocasionado pelo critério de 

arredondamento deverá ser compensado no próximo reajuste, ou seja, haverá incremento de 

dois centavos na tarifa calculada no próximo reajuste. 

Caso o reajuste subsequente seja ano de revisão tarifária periódica, a tarifa revisada será 

aquela a ser praticada, de forma que a revisão é um instrumento que reequilibra a tarifa às 

condições de Contrato. Neste caso não há necessidade de compensação de diferenças 

ocasionadas por critérios de arredondamento, visto que a tarifa revisada já está absorvendo 

qualquer tipo de compensação.  

Que o saldo referente à redução fiscal do PIS/COFINS e CIDE, incidentes sobre o preço 

do Diesel S10, ocasionada pelo Decreto nº 9.391, de 30 maio de 2018, seja creditado junto ao 

fluxo de caixa descontado como receita acessória no segundo da concessão, na Revisão 

Tarifária Periódica do Contrato de Concessão nº 042/2017, a ocorrer a cada três anos. 

Que o Poder Concedente lidere a formação de um grupo de trabalho de composição 

multidisciplinar, que atue por prazo indeterminado, com o objetivo de estudar a redução da 

quilometragem rodada, racionalizar as isenções, aumentar a velocidade média dos ônibus, 

reduzir custos com força de trabalho humano, buscando reduzir a tarifa, melhorando as 

atratividades para os usuários. 

Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, ser 

encaminhado ao Departamento Jurídico para análise da legalidade da proposta e posteriormente 

submetido à municipalidade, após Decisão do Diretor Geral da AGIR. 

 

Blumenau (SC), em 14 de novembro de 2018. 
 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

    Gerente de Controle, Regulação e                

Fiscalização de Transporte Coletivo e    

demais Serviços Públicos da AGIR 

         CORECON-SC nº 3512 

           ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

             Economista da AGIR 

            CORECON-SC Nº1463 

 

 


