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RESUMO 
 
 
O problema das tarifas de transporte urbano coletivo se apresenta levando em conta três 

percepções da sociedade. De um lado, a população usuária que acredita que o valor da tarifa 

praticado está sempre maior do que o apurado em planilhas de custo das empresas 

concessionárias; de outro, os empresários do transporte, que geralmente clamam por reajuste 

tarifário, alegando que a tarifa se encontra abaixo de seus custos operacionais; e, por fim, o 

órgão regulador, que, normalmente, alega que a tarifa se encontra com uma valoração 

coerente com a legislação e compatível com o custo de vida da população da cidade. Nesse 

sentido, esta pesquisa tem por objetivo principal investigar a composição dos elementos que 

compõem a estrutura tarifária do transporte coletivo da cidade de São Luís, capital do Estado 

do Maranhão e compará-la com uma nova estrutura obtida a partir dos balanços das empresas. 

O estudo caracterizou-se, segundo a abordagem do problema, como uma pesquisa 

quantitativa, tendo como instrumento de coleta de dados, planilhas de custo de uma amostra 

de empresas do setor, bem como dados complementares oriundos do órgão regulador local. 

As tarifas são analisadas segundo o modelo tradicional do GEIPOT e suas derivações. Os 

resultados mostram que a tarifa é calculada de acordo com o modelo de cálculo tarifário 

praticado na cidade, porém existem distorções do valor calculado com o valor praticado na 

cidade. Observou-se, tomando por base as empresas estudadas, que existe desalinhamento 

quanto ao preço tarifário calculado com base no custo contábil das empresas, evidenciando 

que a estrutura de custos das empresas é diferenciada e que a sua estrutura determina o 

potencial de ganho de cada uma delas à luz da tarifa vigente. 

 

Palavras-chave: Tarifa. Custo. Metodologia de cálculo. São Luís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The problem of urban public transport fare is presented taking into account three perceptions 

of society. On one hand, the user population that believes the amount charged the fare is 

always greater than the cost calculated on spreadsheets for franchised businesses; on the 

other, the entrepreneurs of transportation that usually call for tariff adjustment, arguing that 

the tariff is below their operating costs and, finally, the regulator, which typically argues that 

the tariff meets a valuation in line with legislation and consistent with the cost of living in the 

city. Thus, this research aims at investigating the composition of the elements that make up 

the pricing structure of public transport in São Luis, capital of Maranhão and compare it with 

a new structure obtained from the balance sheets of companies. The study was characterized, 

according to the approach of the problem, as a quantitative research, with the instrument of 

data collection sheets, the cost of a sample of companies in the industry, as well as additional 

data from the local regulator. The rates are analyzed according to the traditional model of 

GEIPOT and its derivations. The results show that the rate is calculated according to the tariff 

calculation model practiced in the city, but there are distortions in the computed value with 

the value committed in the city. It was observed, based on the companies studied, there is 

misalignment as the price tariff calculated on the basis of cost accounting firms, showing that 

the cost structure of companies is different and that its structure determines the earning 

potential of each them in light of the current rate. 

  
 
Keywords: Tariff. Cost calculation methodology. São Luís. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

O tema mobilidade de pessoas tem suma importância na gestão urbana. Primeiro, 

por ser um fator essencial para todas as atividades humanas; segundo, por ser um elemento 

determinante para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida; e, terceiro, pelo 

seu papel decisivo na inclusão social e na equidade na apropriação da cidade e de todos os 

serviços urbanos (VASCONCELOS, 2009, p. 44). 

A cidade é um sistema complexo de relações que está em constante mudança. A 

forma como o solo é usado e ocupado e as condições socioeconômicas dos habitantes 

determinam a quantidade e o tipo de deslocamento que precisam ser atendidos utilizando a 

infra-estrutura viária e os modais disponíveis. A gestão desse complexo sistema requer a 

união de esforços entre o Estado e a sociedade (PIRES; SILVA;VASCONCELLOS, 1997). 

 A União Internacional dos Transportes Públicos - UITP (2003) adverte que há a 

previsão de que a população mundial continuará crescendo de maneira desordenada, 

principalmente nos países em desenvolvimento, nas áreas urbanas (migrações da área rural 

para as regiões metropolitanas). Isso, certamente, gera pressão por mais e melhores serviços 

de transporte urbano coletivo. 

Com o crescimento, também cresce a necessidade de deslocamento dos 

indivíduos, ou seja, as cidades em desenvolvimento confortar-se-ão com um aumento do nível 

de exigência de deslocamentos urbanos, que não poderá ser suprido pelas estruturas existentes 

nem por políticas antigas ou mesmo as atuais que são centradas nos automóveis 

(VASCONCELOS, 2009, p. 48). 

 Freitas Jr.(2005, p.52) acrescenta que: 

 

As políticas tradicionais reproduzem as desigualdades existentes, por orientar um 
crescimento urbano ineficiente em termos ambientais e de exclusão social. Isto 
ocorre como ditado anteriormente, pela visão centrada no deslocamento através de 
veículos motorizados. É importante que se inverta essa lógica e que seja reconhecida 
a possibilidade de existência de um novo modelo, no qual haja a participação da 
comunidade e seja priorizado o transporte público sustentável sobre o individual.  

 

 Trata-se de reverter o modelo atual de mobilidade, integrando-o aos instrumentos 

de gestão urbana, subordinando-se aos princípios da sustentabilidade ambiental e voltando-se 

decisivamente para a inclusão social.  
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 Pensar em mobilidade urbana implica em adotar uma visão holística sobre toda a 

movimentação de bens e de pessoas, envolvendo todos os aspectos que envolvam as 

necessidades dos deslocamentos. 

As grandes cidades brasileiras e as maiores cidades de países em desenvolvimento 

foram, nas últimas décadas, adaptadas para o uso eficiente do automóvel – cuja frota cresce 

acentuadamente – por meio da ampliação do sistema viário e do uso de técnicas de garantia de 

boas condições de fluidez do tráfego. Paralelamente, os sistemas de transporte público, apesar 

de alguns investimentos, continuam insuficientes para atender à demanda de usuários e têm 

vivenciado crises cíclicas ligadas à incompatibilidade entre custos, tarifas e receitas, por 

deficiências na gestão e dificuldades de obter prioridade efetiva na circulação (PIRES; 

SILVA; VASCONCELLOS, 1997). 

Vasconcelos (2009, p.50) acrescenta que: 

O transporte público apresenta um declínio na sua eficiência e confiabilidade junto 
ao usuário, mas ao mesmo tempo torna-se importante para aqueles que não podem 
dispor do automóvel. Assim consequentemente formou-se no país uma separação 
entre aqueles que têm acesso ao automóvel e aqueles que dependem do transporte 
público, refletindo na disparidade social e econômica da nossa sociedade. 

 

Nesse sentido, como afirma Semob (2007, p.42): 

 

A mobilidade urbana para a construção de cidades sustentáveis será então produto 
de políticas que proporcionem o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 
priorizem os modos coletivos e os não motorizados de transporte, eliminem ou 
reduzam a segregação espacial, contribuam para a inclusão social e favoreçam a 
sustentabilidade ambiental. 

 
Portanto, com a crescente urbanização no Brasil, faz-se necessária uma política 

direcionada para a obtenção de melhores meios de mobilidade urbana. Uma política que 

compreenda um conjunto de diretrizes, que tenha como escopo a inclusão social da população 

de baixa renda nos sistemas públicos de transporte urbano; a melhoria da qualidade e a 

efetividade dos serviços de transporte público e da circulação urbana; e o financiamento 

permanente da infra-estrutura de transporte urbano, integrados com a política de 

desenvolvimento urbano (VASCONCELOS, 2009, p. 51). 

Todas essas medidas objetivariam contribuir para o crescimento urbano 

sustentável e para a acomodação justa e democrática dos espaços públicos, por meio do 

incentivo e da promoção à circulação rápida e, sobretudo, confortável. 

As relações entre o órgão regulador, as empresas prestadoras do serviço, o pessoal 

administrativo, de manutenção e de operação, bem como os usuários do transporte coletivo 

são parte do dia a dia das pessoas que vivem nas cidades. 
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Cabe ao gestor público do sistema de transporte coletivo calcular o valor da tarifa 

que deverá ser cobrado pelas operadoras. Esse mecanismo se dá por meio de planilhas de 

cálculo tarifário, considerando temas, como quantidade de passageiros, custos fixos e 

variáveis, remuneração de capital e depreciação. As metodologias identificadas atualmente 

são conhecidas como cost plus, ou seja, reembolso das despesas e remuneração do capital 

investido.  

A NTU (2006, p.2) destaca os seguintes aspectos no que tange ao valor da tarifa: 

 

O setor de transporte público coletivo urbano no Brasil vive uma das piores crises da 
sua história, que já perdura por dez anos, consubstanciada por uma perda constante 
de demanda e de produtividade. Na média nacional, os sistemas de transporte 
público transportam hoje 35% menos passageiros do que transportavam em 1995. 

 

Essa realidade fora prenunciada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- 

IPEA e pela Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP (1998) quando 

confirmavam que mais de 37 milhões de brasileiros não utilizavam o transporte público de 

forma regular, por absoluta impossibilidade de pagar a tarifa. Essas pessoas estão migrando 

para transportes alternativos como bicicletas, motocicletas, ou mesmo viajando a pé. 

Se por um lado a população está deixando de viajar de ônibus alegando o preço da 

tarifa, por outro lado, temos o empresário que reclama não haver condições de suportar os 

custos operacionais frente a uma procura cada vez mais escassa. 

O panorama atual das tarifas de ônibus urbanos foi desenhado em um trabalho 

realizado pela ANTP (2009), em capitais com mais de 900 mil habitantes no período de 2005 

a 2009 e evidenciou que houve um aumento médio da tarifa na ordem de 30,14%. Esse 

percentual está acima dos índices de preços vigentes (o IGP-DI, calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas – FGV ficou em 20% no período; o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 20,17% no período; e o IPC da cidade de São 

Paulo, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), que ficou em 

17,61%).  

O aumento tarifário na cidade de São Luís correspondeu a 13,33% e o último ano 

de reajuste foi o de 2006, igualando em defasagem de reajuste com Brasília – DF e São Paulo 

– SP. Observa-se que entre o reajuste das capitais, a capital maranhense foi a que obteve o 

segundo menor percentual de reajuste, ficando acima somente da cidade de Fortaleza – CE. 
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Observa-se também no estudo, que a cidade de São Luís, em valor unitário, está 

em último lugar, ou seja, com o valor mais baixo entre as outras capitais, igualando apenas 

com Belém – PA. 

Na opinião da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos – NTU 

(2009, p.10),  

após forte crescimento real ocorrido na última década, a tarifa média ponderada das 
capitais apresenta uma tendência de estabilização. O problema é que essa 
estabilização está ocorrendo em um patamar muito elevado para os padrões de renda 
dos usuários, o que indica a urgente necessidade de os governos implementarem 
políticas de desoneração dos custos do setor, caso contrário, menos pessoas irão 
acessar o sistema, optando por alternativas outras como bicicletas, motos, e outros. 

 

A NTU (2009, p.11) comenta ainda que a composição das tarifas, com base em 

dados médios do período de 1995 a 2009, está representada por 46% de despesas com 

pessoal; 14,33% de despesas com combustível; 8% de depreciação; 7,67% de tributos e peças; 

5,33% de despesas administrativas; 5,67% da remuneração; 4% de rodagem; e 1,33% de 

lubrificantes. Os componentes de maior peso concentram-se nos gastos com pessoal e 

combustível, representando 60,33% (sessenta vírgula trinta e três por cento) do total dos 

custos tarifários. O gasto com pessoal aumentou sua participação em quatro pontos 

percentuais no ano de 2000 e baixou dois pontos percentuais em 2009. Justifica-se essa 

oscilação em decorrência da desvalorização do salário da categoria comparada com a 

evolução dos preços dos outros insumos, bem como pela baixa de trabalhadores em 

decorrência da perda de passageiros transportados. Os gastos com combustível apresentaram 

aclive de três pontos percentuais do ano de 1995 ao ano de 2000, e de quatro pontos 

percentual do ano de 2000 ao ano de 2009. Constata-se um aumento na participação do 

combustível na ordem de 63,63% (sessenta e três vírgula sessenta e três por cento) 

comparando 2009 com 1995, em média 4,24% (quatro vírgula vinte e quatro por cento) anual. 

Para a NTU (2009, p.25), “[s]eguindo a tendência iniciada em 2007, o preço do 

óleo diesel atingiu novo recorde no ano passado com os aumentos acumulados nos grandes 

centros urbanos pesquisados pela NTU”, não obstante os preços do petróleo terem baixados. 

A depreciação teve sua participação reduzida em 2009 em um ponto percentual. 

Esse fato se deu em razão do método utilizado na planilha de custo, pois o método 

decrescente minimiza gradativamente o valor da depreciação à proporção que a frota vai 

envelhecendo, logo, considerando que a frota do Brasil está envelhecendo, a tendência do 

valor da depreciação é diminuir a cada ano. Como consequência desse fato, uma vez que a 
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quantidade de recursos é escassa para esse componente, a frota de ônibus nas principais 

cidades brasileiras, certamente, ficará ainda mais sucateada. 

A remuneração de capital que se manteve sem alteração estagnando-se em 12% ao 

ano na metodologia do Grupo de Estudos para a Integração da Política de Transportes 

(GEIPOT). Essa estagnação traz diferenças no cálculo tarifário, pois não se leva em 

consideração o capital intelectual, nem ainda a atualização dos ativos de acordo com o 

mercado, sem mencionar que a remuneração de capital é considerada como o “lucro” das 

empresas de transporte coletivo, e uma vez havendo redução ou estabilização desse item 

certamente isso desestimulará os empresários do setor, dificultando novos investimentos 

nessa área. 

Oportuno enfatizar que uma vez não sendo bem remunerados os dois últimos itens 

comentados, a qualidade do transporte coletivo é comprometida sobremaneira. Essa 

diminuição de remuneração também pode interferir no aumento da idade média da frota 

(VERRONI, 2006).  

Os tributos decresceram três pontos percentuais comparando 2009 com 1995, 

explicado pelos incentivos que o governo tem dado para essa categoria, como redução de 

tributos, a exemplo da Taxa de Passageiros Transportados oferecida em algumas capitais, 

mormente a cidade de São Luís – MA.  

Diante do cenário exposto acima, infere-se que a política tarifária praticada entre 

1995 e 2009 foi conduzida de modo a manter os valores das tarifas em patamares superiores 

aos índices oficiais da inflação.  

Com relação aos passageiros transportados, de acordo com o estudo realizado nas 

principais capitais brasileiras no período de 2008/2009, constatou-se que o volume de 

passageiros transportados apresentou tendência de estabilização em relação ao verificado no 

ano de 2007, com uma pequena queda observada no segundo semestre (NTU, 2009). 

Explica-se essa redução principalmente pela migração dos usuários de baixa renda 

para os modais a pé ou bicicleta, à baixa qualidade do serviço e ao surgimento do “transporte 

alternativo”. 

Cunha (2009, p.15) afirma que “esses dados deixam a impressão que o pior já 

passou, quando a demanda caía ano após ano sem qualquer prenúncio de inversão de 

tendência”.  

Diante desse cenário observa-se a relevância da política tarifária do sistema de 

transporte urbano brasileiro, o que demonstra a pertinência de se analisar a profundidade dos 

aspectos da cidade de São Luís. 
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Justifica-se este trabalho, do ponto de vista teórico, a partir da sistematização da 

bibliografia acerca do tema e por uma reconstrução da história do cálculo tarifário de 

transporte urbano na cidade de São Luís. Do ponto de vista prático, no sentido de identificar 

os componentes da formação da tarifa de transporte coletivo da cidade de São Luís – MA e a 

forma como os envolvidos nesse processo estão atuando frente ao assunto. Além de, é claro, 

fomentar aos mesmos uma reflexão acerca da proposta e sua relevância. 

 

1.2. Problemática 

 

O cálculo tarifário, no Brasil, ainda se apresenta carente de estudos que o formem 

e, consequentemente, traz consigo muitas dúvidas acerca de como fazê-lo. 

Morales (2009, p. 2) coloca que: 

 

 A maioria dos municípios não tem estrutura técnica para calcular a tarifa de ônibus. 
Pedem ao proprietário da empresa uma "justificativa" e a prefeitura, em geral, faz 
um cálculo de custo a partir dos dados que o proprietário fornece, sem ter como 
verificar as informações. Complementando ou substituindo este "cálculo", o 
prefeito, ou seu assessor, liga para as cidades vizinhas para descobrir o preço por 
elas adotado. A consequência desses procedimentos pode ser uma tarifa maior do 
que os custos reais dos serviços, prejudicando os passageiros; ou menor, reduzindo a 
receita esperada pelos empresários. 

 

Em decorrência da maioria dos municípios não ter estrutura técnica para calcular a 

tarifa de ônibus, o poder concedente fixa as tarifas de acordo com a capacidade de pagamento 

da população, o que ocasiona, como expõe Belda (1994, p.87), uma prestação de serviço de 

baixa qualidade, pois 

 

[q]uando o governo, ao pretender defender a população, define tarifas mais baixas 
do que as necessárias para cobrir os custos do transporte, está, simultaneamente, 
definindo um nível inferior de serviço porque os empresários reduzem a oferta de 
ônibus de modo a manter o lucro. 

 

É, portanto, esse o contexto que permeia o problema de pesquisa deste trabalho de 

determinar e mensurar corretamente os elementos de formação da tarifa de transporte coletivo 

de passageiros na cidade de São Luís – MA. 

Portanto, e para tanto, o presente trabalho traz como indagação central: 

•  Quais são os elementos de formação da Tarifa Pública na atividade de 

transporte coletivo de passageiros na cidade de São Luís – MA? 
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1.3. Objetivos 

 

 O objetivo geral deste trabalho é determinar e analisar os elementos da formação 

da tarifa pública na atividade de transporte coletivo de passageiros na cidade de São Luís – 

MA. 

Como objetivos específicos do trabalho, apresentam-se: 

 

•   Avaliar a metodologia de cálculo na formação da tarifa pública do transporte 

urbano na cidade de São Luís – MA. 

•   Analisar a compatibilização entre as metodologias de São Luís, GEIPOT e 

NTU. 

•   Identificar os fatores que contribuem para a formação da tarifa pública do 

transporte urbano na cidade de São Luís – MA. 

•   Realizar a atualização dos componentes de formação da tarifa pública da cidade 

de São Luís – MA. 

 

1.4. Hipóteses 

 

Esta pesquisa traz como hipóteses básicas que: 

 

•  Os elementos da estrutura de formação da tarifa pública de transporte urbano 

praticada na cidade de São Luís estão diferentes daqueles recomendados pelo poder 

concedente. 

•  Os elementos apontados na estrutura da formação da tarifa pública tendem a 

superestimar o valor tarifário. 

•  Os elementos da formação da tarifa pública de São Luís estão defasados. 

 

1.5. Metodologia 

 

1.5.1 Tipologia de delineamento de pesquisa 

 

Raupp e Beuren (2004, p. 78) advertem que a falta de uniformidade nas tipologias 

de pesquisa preconizadas pelos autores, dificulta o trabalho daqueles que se lançam ao desafio 
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da iniciativa científica. No seu trabalho, os autores se dispõem a auxiliar no processo de 

elaboração de trabalhos científicos no campo da Contabilidade, considerando suas 

particularidades. Dessa forma, optou-se por utilizar a tipologia discutida por Raupp e Beuren 

(2004). 

A pesquisa é de natureza exploratória. Esse tipo de pesquisa é desenvolvido 

visando proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, contribuindo, conforme 

mencionado por Raupp e Beuren (2004, p. 80) para o esclarecimento de questões abordadas 

sobre o assunto. Nesse sentido, a presente dissertação é exploratória, tendo em vista a 

necessidade do aprofundamento teórico no sentido de se identificar historicamente o conceito 

de tarifa no contexto do transporte coletivo de passageiros, sua relação com os atores 

envolvidos no processo, isto é, Poder Executivo na figura da Secretaria Municipal de Trânsito 

e Transporte, população e empresários do setor. Relação essa que desemboca na questão 

fundamental que é a metodologia de cálculo. 

Tal prerrogativa foi fundamental para a definição das características relevantes, 

destacadas por Malhotra (2001, p. 80) como fatores ou atributos que fundamentam o objeto 

pesquisado.  

No que se refere aos procedimentos de coleta de dados utilizados, tem-se a 

pesquisa como bibliográfica; e quanto à abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa, 

pois os elementos básicos de análise são os números, o autor se mantém distante do processo 

e o raciocínio é lógico e dedutivo. 

No Quadro 1, são apresentados os dados de um trabalho desenvolvido pela Ethos 

em 2008 com relação às principais diferenças de uma pesquisa qualitativa para quantitativa, 

corroborando a caracterização do trabalho. 

 

Quadro 1– Comparativo: Pesquisa Qualitativa e Quantitativa  
Fonte: Ethos, 2008 
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A pesquisa bibliográfica, para estudos deste tipo, é de natureza obrigatória, pois, 

por meio dela, toma-se conhecimento sobre a produção científica existente. Nesse sentido, 

Beuren (2004) adverte sobre situações extremadas: temas com pouca bibliografia disponível e 

outros, que por contarem com muito material disponível, aos quais se deverá dar um 

tratamento seletivo para possibilitar a retenção do essencial para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Considera-se que esta pesquisa, quanto à natureza do problema, seja quantitativa, 

baseada também nas explicações da Wolffenbüttel (2009, p.5) 

A pesquisa quantitativa, outro paradigma de pesquisa, busca uma análise de 
quantidades das informações para que os resultados constituam-se medidas precisas 
e confiáveis do objeto em estudo. Permite que sejam feitas análises estatísticas, 
atendendo à necessidade de mensuração, representatividade e projeção. Pode-se 
dizer, assim, que a pesquisa quantitativa utiliza instrumentos específicos, os quais 
são capazes de estabelecer relações e causas, levando em conta mensurações. Com 
estes procedimentos, os resultados podem ser projetados para o todo, sendo 
generalizados. 

 
A pesquisa valeu-se de fontes primárias e secundárias de informação. Mattar 

(2001) relata que as fontes primárias são aquelas coletadas para atender às necessidades do 

pesquisador. Segundo o autor, existem dois meios básicos de obtenção de dados primários: a 

comunicação e a observação. O método da comunicação consiste no questionamento verbal 

ou escrito dos respondentes. O método da observação permite a obtenção de dados por meio 

do registro de comportamentos e ações relacionados à pesquisa, podendo ser natural 

(observação direta) ou com instrumentos mecânicos (máquina fotográfica, por exemplo). 

As fontes primárias de informação foram decorrentes das planilhas de dados 

operacionais do sistema de transporte e a fonte secundária se deu por meio de pesquisa 

bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica se utilizou de dados oriundos de artigos, revistas, 

periódicos, material disponível na internet e livros consagrados na área, de origem nacional e 

estrangeira. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco seções. Esta Introdução que 

apresenta o contexto e o problema da pesquisa, bem como seus objetivos, hipóteses 

relacionadas, a metodologia adotada e a estruturação da dissertação. 
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Na seção dois, apresenta-se o mercado de transporte urbano na cidade de São 

Luís, destacando as características da cidade bem como o detalhamento operacional do 

sistema de transporte. 

Na seção três, são expostas a fundamentação teórica e a estrutura da tarifa do 

transporte urbano, enfatizando o conceito de tarifa e políticas públicas tarifárias. 

Os aspectos metodológicos adotados são abordados na seção quatro, na qual está 

descrita a pesquisa quanto aos objetivos, procedimentos de coleta e fontes de informação, bem 

como a determinação da população, tamanho da amostra e processo de amostragem, além da 

descrição dos instrumentos de coleta adotados e de como se dará a análise dos dados obtidos. 

A seção cinco, Análise dos Resultados, apresenta os dados obtidos na pesquisa 

utilizados como fundamentadores das hipóteses estabelecidas, com vistas a ratificá-los ou 

refutá-los. 

Por fim, nas Considerações Finais, são apresentadas as limitações e dificuldades 

encontradas, bem como, as contribuições e recomendações decorrentes do trabalho. 
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2 O MERCADO DE TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE SÃO L UÍS  

 

Nesta seção, discute-se o mercado potencial de transporte urbano coletivo de São 

Luís, descrevendo-se o perfil socioeconômico da cidade e apontando-se os itens que 

influenciam diretamente o comportamento do mercado como população, tais como renda, 

frota e quilômetros rodados, dentre outros. 

 

2.1. Perfil socioeconômico de São Luís/MA  

 De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010), no ano de 2009, a população da capital maranhense totalizava 

997.093 habitantes. A Tabela 1 mostra que houve um acréscimo na população de São Luís de 

2000 para 2009 na ordem de 14,60%. O maior aumento se deu na faixa etária entre 30 e 69 

anos, representando 31,22%; seguida da faixa etária acima de 70 anos, que representou 

26,84%; e da faixa etária entre 20 e 29 anos, representando 23,86%. 

O percentual de aumento no número de passageiros potenciais, que compreende a 

faixa etária entre 10 e 69 anos, segundo a lei 3.430/96, obteve uma variação positiva de 

17,11%. Percebe-se que a quantidade de passageiros transportados pagantes de meia 

passagem, que estão no intervalo de faixa etária entre 10 e 19 anos, reduziu em 8,57%. 

Desconsiderando essa faixa etária, a expansão de passageiros potenciais se reduz bastante e 

cai para 3,03% a variação no período. Como uma parcela (acima de 60 anos) daqueles 

pertencentes à faixa de 30 a 69 anos não paga passagem, por força de lei, a demanda potencial 

teve um crescimento abaixo de 3,03%. 

 

 

Outra variável importante que identifica o potencial de mercado é a renda da 

população. Segundo os dados das contas regionais do IBGE, o Produto Interno Bruto – PIB a 

preços correntes da cidade de São Luís cresceu 90,06% no período de 2002 a 2006 (Tabela 2). 

Como a inflação do período ficou abaixo dessa magnitude, houve um crescimento real na 

Faixa Etária 2000 2009 Variação %
0 a 9 167.315        172.089           2,85
10 a 19 208.309        190.448           -8,57
20 a 29 180.085        223.048           23,86
30 a 69 293.005        384.474           31,22
70 a (+) 80 21.314          27.034             26,84
Total 870.028        997.093           14,6
Fonte: IBGE, 2010

Tabela 1 – População de São Luís-Maranhão
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economia da cidade. Isso, quando adicionado à expansão populacional, mostra que o mercado 

potencial para o transporte coletivo de São Luís vem se expandindo. 

 

 

 

Além da população e da renda, outros fatores influenciam a demanda potencial 

por transporte coletivo como, por exemplo, a distribuição da renda, as condições das vias de 

acesso, a qualidade do serviço prestado pelas empresas de transporte, a localização das 

atividades econômicas comparativamente à localização das residências etc. Algumas dessas 

questões são discutidas a seguir. 

2.2 Sistema de transporte urbano de São Luís 

2.2.1 Principais eixos de circulação de transporte urbano em São Luís 

São Luís localiza-se em uma ilha, nas proximidades dos municípios de Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, separada do continente pelo Estreito dos Mosquitos, 

conforme Figura 1– Mapa de Localização da Cidade de São Luís.  

 

Figura1 – Mapa de localização da cidade de São Luís  

Tabela 2 – Produto Interno Bruto e preços correntes (em mil R$) da cidade de São Luis
Descrição 2002 2003 2004 2005 2006
PIB a preços Correntes 5.901.965  7.045.295 8.510.492    10.084.982     11.217.074 
Variação Acumumlada (%) 19,37        44,20           70,87              90,06          
Fonte: IBGE, 2007
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Fonte: Sítio do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, 2009 

 

Para Pereira e Gonçalves (2005, p.45), 

A cidade desenvolve-se em torno do Centro Histórico que, além de ser atualmente o 
principal centro de serviços, coincide com o centro comercial e está localizado junto 
à orla marítima. São Luís é tombada pelo Patrimônio Histórico e foi recentemente 
reconhecida pela UNESCO como “Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade”. 
Este status, a par do significado positivo em preservação da memória, representa 
uma dificuldade adicional para o desenvolvimento de projetos de melhoria do 
sistema de transportes e trânsito da cidade. 

 

A cidade de São Luís é relativamente bem servida em relação às vias de tráfego 

existentes, com exceção da área correspondente ao Centro Histórico que se caracteriza por 

ruas estreitas e descontínuas, características do período colonial, quando as necessidades da 

cidade eram muito diversas das verificadas atualmente.  

Kedma (2009, p.6) comenta que a 

cidade tem seu sítio urbano na penísula que avança sobre o estuário dos rios Anil e 
Bacanga e, que está localizada a 2º 31’ 47’’ de latitude, 44º 18’10’’ de longitude, em 
uma altitude de 24,391 m, limitando-se com o Oceano Atlântico, ao Norte; com o 
Estreito dos Mosquitos, ao Sul; com a Baía de São Marcos, a Oeste  e a Leste com a 
Baía de São José e do Arraial. Decerto, é possível distinguir a área central de São 
Luís a partir da relação que se estabeleceu entre o que se conformou como centro, 
outrora a cidade propriamente dita, e as áreas periféricas desde o século XVII até os 
nossos dias.  
 

Dentre os principais corredores de tráfego e potenciais corredores de transporte 

destacam-se: 

a)  Centro – Anil: localiza-se na região centro-sudeste do aglomerado urbano de 

São Luís e engloba a Av. Getúlio Vargas, a Av. Kennedy, a Av.João Pessoa, a 

Av. Edson Brandão, a Av. Casemiro Júnior, a Rua Cônego Tavares e a Estrada 

São José de Ribamar.  

 

Esse corredor apresenta o maior volume de tráfego e de coletivos, devido à ligação 
que estabelece entre a região central e a região sudeste da cidade, passando ainda 
pelo pólo do João Paulo. As avenidas Getúlio Vargas e Kennedy interligam-se ao 
Anel Viário Central e se encontram no início da Av. João Pessoa. Essas avenidas 
apresentam duas pistas separadas por canteiro central, operando em duplo sentido de 
tráfego. Ao longo das avenidas existe uma ocupação comercial bastante intensa, 
gerando uma movimentação de veículos com destino específico ao local, e uma 
demanda por estacionamento, que geralmente ocorre ao longo do meio-fio, sem 
regulamentação (PEREIRA; GONÇALVES, 2005, p. 26). 
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b)   Área Central: essa área abriga um importante acervo do patrimônio histórico 

da humanidade, mobilizando ou dificultando a busca de novos itinerários para 

o transporte público. 

Os pontos de embarque e desembarque mais carregados são o da Praça Deodoro, 

da Av. Rio Branco e da Av. Beira-mar, próximo à ponte do São Francisco, mas o trecho mais 

crítico é a Praça Deodoro e suas vias de acesso. A Rua Barão de Itapary possui sentido único 

de circulação, duas faixas de tráfego (por sentido), calçadas estreitas e pavimento rígido com 

placas trincadas e quebradas. A Av. Beira-mar possui sentido duplo de circulação, embora os 

ônibus trafeguem sempre em sentido anti-horário, sessão variável com trechos de apenas uma 

faixa por sentido, calçada do lado do Rio Anil com boa largura e pavimento asfáltico. O 

pavimento apresenta-se deformado em alguns trechos, principalmente nos pontos de paradas 

dos coletivos. A Av. Beira-mar que faz parte do Anel Viário circunda todo o conjunto 

histórico de São Luís e oferece opção de transposição de áreas, sem a passagem pelo centro da 

cidade. 

A Praça Deodoro é entrecortada por quatro vias de sentido único de circulação. 

Seu pavimento asfáltico encontra-se bastante deteriorado devido ao volume acentuado de 

ônibus. Outro fator é a grande presença de comércio ambulante, dificultando a circulação dos 

pedestres. 

Conforme informações oficiais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 

(SMTT), toda área urbana e rural do município de São Luís tem acessibilidade para o centro 

da cidade, Praça Deodoro e adjacências, por meio de 72% da frota operante, o que equivale a 

662 ônibus do Sistema Integrado de Transportes que fazem percursos diretos e têm paradas na 

área central. Os demais ônibus têm acesso ao centro da cidade através dos terminais de 

integração, que dão cobertura para todos os municípios da ilha. 

Quanto ao detalhamento operacional, o sistema de transporte coletivo de São Luís 

apresenta uma estrutura predominantemente radial, ou seja, as linhas de ônibus não interligam 

um bairro a outro, ficando apenas nos corredores, o que, na realidade, não atende de forma 

adequada à demanda existente.  

O Sistema Integrado de Transporte (SIT) implantado em São Luís integra cinco 

terminais de integração que irão ligar os principais corredores da cidade, visando à otimização 

do uso dos transportes coletivos.  

A Tabela 3 mostra o detalhamento dos Terminais de Integração na cidade de São 

Luís.  

Tabela 3 – Detalhamento dos Terminais de Integração 
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Fonte: SET, 2009 

 

 O terminal mais expressivo é o São Cristovão, isso se dá pelo fato do referido 

terminal se localizar próximo a uma das áreas mais populosas da cidade de São Luís. 

 

2.2.2 Características da Frota 

A Tabela 4 apresenta a frota de veículos por tipo, depreende-se que dos veículos 

que trafegaram em São Luís no ano de 2007 destacam-se dois tipos: os automóveis que 

representam 62,16%, e as motocicletas com 17,42%. Esses números revelam que um 

percentual considerável de pessoas não utiliza o transporte coletivo, pois elas dispõem de 

meios próprios, o que pode ocasionar um acréscimo na tarifa, pois é inversamente 

proporcional a relação preço da tarifa com passageiros transportados, ou seja, quanto menos 

passageiros transportados, maior a tarifa. 

Morales (2009, p.34), explica que: 

A tarifa é calculada dividindo-se a soma dos custos pelo IPK (Índice de Passageiros 
por Quilômetro). Significa em outras palavras a média de passageiros transportados 
pelos ônibus de uma cidade, a cada quilômetro rodado. Para sabermos o custo 
estimado do serviço, seja numa cidade, numa linha ou conjunto delas, basta dividir o 
custo do quilômetro rodado pelo número de passageiros por quilômetro (IPK). 

 

Tabela 4 – Frota de veículos de São Luís por tipo – 2007 

 

Segundo levantamento dos técnicos do Sindicato das Empresas de Transporte de 

Passageiros de São Luís – SET (2009), o transporte coletivo de São Luís está caracterizado de 

acordo com os dados da tabela 5: 

Tabela 5 – Índices de evolução de indicadores selecionados 

Terminais Linhas Viagens Frota
Praia Grande 11 755 65
Cohama 24 2117 132
Cohatrac 14 1311 88
São Cristovão 27 2783 205
Distrito Industrial 14 522 32
Linhas Remanescentes 43 1833 158

Total automóveis ônibus motos outros 
São Luís 171.484     106.608        2.473         32.625        29.778       
Fonte: DENATRAN, 2008

Município Frota
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Fonte: SET – Elaborada pelo autor  

 

A Tabela 5 mostra dois grupos de variáveis que podem estar relacionadas com a 

rentabilidade das empresas de transporte. O primeiro grupo, representado por cinco colunas, 

faz referência às variáveis relativas ao faturamento que são passageiros, tarifa, frota, empresas 

de operação e linhas. 

No tocante a evolução do faturamento das empresas do sistema de transporte, 

tomando por base o período de 2002 a 2009, percebe-se que houve um aumento de 74,41%. 

Observa-se que o aumento no número de passageiros transportados variou 

positivamente em 1,73%, e que o aumento na quantidade de linhas variou em 41,54%, ambos 

justificando, parcialmente, o aumento encontrado no faturamento. 

Esse comportamento em São Luís é similar ao observado em termos nacionais, 

pois a NTU (2009, p.4) declara que: 

A avaliação comparativa entre o número de passageiros transportados em 2008 com 
relação a 2007 também mostra uma estabilização que, entretanto, foi acompanhada 
de um aumento discreto da frota em circulação e da quilometragem produzida, o que 
afetou negativamente os índices de produtividade setorial em 2008, os quais 
apresentaram uma redução em torno de 5%. 

 

A tarifa também foi um fator de elevação no faturamento, pois a mesma variou 

positivamente em 13,33%. 

Os itens que implicam o aumento do faturamento, como passageiros 

transportados, aumento na tarifa e aumento no número de linhas e ônibus, não justificam na 

totalidade o percentual de aumento encontrado no faturamento.  

O outro grupo é representado na tabela 5 pelas colunas idade da frota e 

quilômetro, estes itens, por sua vez, influenciam diretamente nos custos, pois quanto mais 

velha a frota e quanto mais quilômetros rodados, maior será o consumo de peças e 

lubrificantes, dentre outros, bem como o desgaste dos veículos. 

Anos Fat. Passag/ano Tarifa Frota Idade Frota Km Emp. Oper. Linhas
2002 100,00    100,00        100,00    100,00      100,00        100,00    100,00        100,00    
2003 122,37    93,19           100,00    91,79      103,80        98,45      100,00        109,23    
2004 139,67    86,79           113,33    80,26      106,72        97,05      90,48          124,62    
2005 120,66    75,29           113,33    99,36      122,28        94,01      90,48          122,31    
2006 156,57    93,23           113,33    100,26      119,37        96,08      90,48          130,00    
2007 161,77    96,57           113,33    98,33      120,11        98,14      90,48          132,31    
2008 185,87    106,18        113,33    104,74      123,19        102,10    100,00        137,69    
2009 174,41    101,73        113,33    111,92      118,51        96,12      100,00        141,54    

Índice de evolução média mensal referente aos anos de 2002 a 2009
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A frota no período de 2002 a 2009 envelheceu em média 18,51% (dezoito vírgula 

cinquenta e um por cento), aumentando a idade média de 6,14 anos para 7,15 anos, o que gera 

acréscimo ao custo da empresa, considerando que os ônibus acima de sete anos não são 

depreciados e a remuneração é baixa. O ano de 2008 foi o período mais crítico alcançando 

23,19%, mas paralelamente, verifica-se que houve um aumento nacional nas aquisições no 

ano de 2009. Esse aumento se deu em decorrência de incentivos do governo conforme explica 

a NTU (2009, p. 10):  

A idade média da frota de ônibus quase igualou o seu menor valor histórico ― 3,61 
em abril/1997 — no ano de 2008, o que mostra o quanto o setor se empenhou na 
renovação das frotas no período e consequentemente na melhoria do sistema. Essa 
tendência de investir em ônibus novos foi impulsionada em 2006 e ganhou nova 
força com as novas regras sobre acessibilidade impostas pelo governo federal, que 
começaram a valer desde outubro do ano passado. O reflexo disso na indústria de 
ônibus é animador, pois desde 2005 os fabricantes vêm batendo recordes sucessivos 
de vendas, mantendo sua atenção para o mercado interno. 

 
Com relação às empresas operantes do sistema, observa-se uma variação negativa 

na ordem de 5,44% no período de 2004 a 2007. Esse fato se deu em razão da baixa de duas 

empresas, retornando o número inicial em 2008. 
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3 FUNDAÇÃO TEÓRICA DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DO TRANSP ORTE 

URBANO 

 

Nesta seção, apresenta-se a fundamentação teórica da estrutura tarifária do transporte 

urbano de São Luís, fazendo-se uma descrição da regulamentação do transporte público, dos 

conceitos de tarifa, da política tarifária, bem como da metodologia de cálculo tarifário 

nacional. 

3.1 Regulamentação do transporte público 

 
A regulamentação consiste no estabelecimento de normas gerais e específicas para 

a realização do serviço de transporte público urbano. O setor de transporte público coletivo 

urbano, no Brasil, tem como principal característica institucional a presença do Estado, na 

figura do regulamentador do serviço. (VASCONCELOS, 2009, p.40) 

A intervenção do Estado na atividade do transporte coletivo urbano é explicada 

por ser ela considerada um serviço público. Além disso, porque a atividade é importante para 

a produção e reprodução de capital e da força de trabalho, ou seja, pelo desenvolvimento 

social e econômico de uma sociedade (PIRES; SILVA; VASCONCELLOS, 1997). 

Nesse contexto, a independência dos municípios em se tratando de transporte 

público de passageiros foi determinada no art. 30, inciso V da Constituição Federal do Brasil, 

que determina a sua competência em organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo que 

tem caráter essencial (BRASIL. Constituição..., 1988).   

Vasconcelos (2009, p. 40), explica que a 

 
referida constituição enfatizou a essencialidade do transporte coletivo, constatando 
sua importância ímpar e recente para as cidades modernas e antevendo o intenso 
ritmo de adensamento urbano observado em nosso país. Também foi previsto que, 
quando o serviço a ser prestado envolver interesses supra municipais, a prestação 
dar-se-á de forma cooperativa entre a União, Estado e Municípios. Dessa forma, a 
União definiu a responsabilidade de cada esfera de governo: federal, estadual e 
municipal no setor de transporte. 

 

A regulamentação constitui uma tarefa complexa e delicada, por envolver 

interesses institucionais e econômicos de pessoas e organizações. É preciso combater 

ineficiências, o que requer a exigência de alteração operacional. Em todos os casos, a 

presença efetiva do poder público é essencial (PIRES; SILVA; VASCONCELLOS, 1997).  
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O termo serviço público não é definido nem pela legislação das concessões, nem 

pela própria Constituição, em seu artigo 175. Desse modo, Mello (1995) define serviço 

público como: 

 
atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade para a população, sob um 
regime de direito público, podendo ser executado diretamente pelo poder público, ou 
ser delegado, pelo mesmo, a terceiros. Sendo notório o poder – dever do município 
de “organizar e prestar os serviços”, surge a indagação de como proceder. 
 

Com o advento da Lei 8.987/95, os serviços de transporte coletivo passaram a ter 

uma base legal, visto que a lei regulamentou a forma como a concessão e a permissão da 

prestação de serviço público deve ocorrer e, por conseguinte, foram definidas como deveriam 

funcionar as relações entre o poder público e as operadoras de transporte. (VASCONCELOS, 

2009, p. 41)  

Normalmente, os serviços de transporte público são executados pelo próprio 

município, o que se chama de centralizada, ou por via de delegação, o que se chama de 

descentralizada. A referida delegação poderá ser realizada por meio de concessão, com 

autorização do poder legislativo municipal, ou por meio de permissão, sempre por iniciativa 

própria, desde que não haja impedimento explícito na Lei Orgânica do município, obedecendo 

ao trâmite legal envolvendo licitação, como manda o art. 175 da Constituição Federal. 

Logo, o processo de regulamentação dos serviços de transporte de passageiros 

público deve sempre ser precedido de licitação, cumprindo-se o que determinam a Lei Federal 

8.666/93, que regulamenta o processo licitatório, e as Leis Federais 8.987/95 e 9.074/95, que 

regulamentam as concessões e permissões de serviços públicos.  

Vasconcelos (2009, p.41) reforça essa afirmação quando diz que: 

É à luz desses dispositivos que se pretende sustentar a exigibilidade de licitação 
mesmo nos casos em que as empresas de transporte coletivo operem em regime de 
permissão. Portanto, não pode os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
autorizarem serviço público sem mais nem menos, cabendo ao Executivo e só a ele, 
através de certame licitatório, fazê-lo de acordo com as leis acima, sob risco de 
haver vício de iniciativa dessa autorização ou iniquidade. A licitação pública tem 
uma dupla finalidade: selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 
pública e propiciar igualdade de condições para aqueles que com ela queiram 
contratar. 
 

Na cidade de São Luís, o transporte coletivo não é operado por meio de licitação, 

e sim por permissão, emanada do poder concedente, o que segundo o comentário de 

Vasconcelos (2009), não proporciona à população a escolha da proposta tarifária mais 

adequada à mesma. 

A Figura 2, a seguir, sintetiza as alternativas de regulamentação do transporte 
público: 
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Figura 2 – Alternativas de regulamentação 
Fonte: PIRES; SILVA; VASCONCELLOS, 1997 

 
A legislação brasileira ainda determina que os usuários dos serviços públicos 

tenham o direito de receber um “serviço adequado”. Conforme o art. 6, da Lei 8.987/95, 

serviço adequado “é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas” 

(BRASIL, Lei. 8.987...., 1995). 

No dizer de Gomide et al., (2006), no caso dos serviços de transporte público, tais 

condições podem ser entendidas da seguinte forma: 

  
a) A regularidade e continuidade significam que o serviço deve ser prestado sem 
interrupção, salvo em situações de emergência, após prévio aviso por razões de 
ordem técnica ou inadimplência do usuário. 
b) A atualidade compreende que o serviço deve ser prestado dentro da modernidade 
das técnicas, do equipamento e das instalações, bem como buscar continuamente sua 
melhoria e expansão. 
c) A generalidade denota que os serviços devem estar disponíveis ao maior número 
de usuários. 
d) A cortesia significa tratamento respeitoso com o usuário. 
e) A segurança impõe a prestação dos serviços isenta de riscos para usuários e 
terceiros. 
f) A eficiência pode ser entendida no seu sentido econômico, ou seja, os serviços 
devem ser operados com o melhor uso possível dos recursos disponíveis, dada a 
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tecnologia e menor custo unitário de operação, mantendo a qualidade e a satisfação 
das necessidades dos usuários. 
g) E as tarifas devem ser compatíveis com a renda do usuário, ou seja, serem 
módicas e justas. 
 

A literatura internacional (Department for Transport, UK, 2003, apud Gomide et 

al., 2006, p.8) considera um serviço público de transporte adequado aquele que é, ao mesmo 

tempo, “acessível financeiramente, disponível, acessível fisicamente e aceitável”. 

Vasconcelos (2009, p. 45) acrescenta que a  

acessibilidade financeira refere-se à capacidade de pagamento do usuário 
(affordability) que pode ser expressa pela relação entre o gasto mensal com os 
serviços e a renda do usuário; quanto menor esta relação, maior a acessibilidade dos 
serviços ou a maior capacidade de pagamento. A disponibilidade (availability) está 
relacionada à oferta do serviço, ao número de linhas disponíveis, à frequência e ao 
tempo da viagem, incluído também o tempo de caminhada do usuário até o ponto, 
terminal ou estação. A acessibilidade física (accessibility) diz respeito à distância de 
caminhada até o ponto, terminal ou estação mais próxima, à disponibilidade de 
informações sobre o serviço (horário e itinerário) e às vias de acesso para permitir a 
entrada dos veículos dentro do bairro. A aceitação (acceptability) está relacionada 
com a qualidade dos serviços e depende de fatores subjetivos, associados aos 
padrões de exigência e aos níveis de expectativas dos usuários. Pode-se citar: 
segurança dentro do veículo, comportamento dos cobradores e motoristas, limpeza e 
conservação dos veículos, manutenção dos veículos, conforto e lotação. 

 
Para que todos esses fatores se tornem realidade, se faz necessário uma 

remuneração justa e adequada das tarifas, por parte dos órgãos reguladores.  

 
3.2 Tarifa do Transporte Coletivo 

A remuneração dos serviços de transporte de passageiros urbano é feita por meio 

do pagamento da tarifa, sendo o valor desta calculado de acordo com estudos de demanda, 

custos e previsão de remuneração do capital investido pelas empresas concessionárias, 

tributos e outros. A tarifa deve assegurar, às permissionárias, um retorno compatível com os 

investimentos realizados necessários para atender as condições de continuidade, regularidade 

e eficiência, além do equilíbrio econômico-financeiro da operação, conforme preceitua o 

Decreto nº 2.521, de 1998. 

A Constituição Brasileira (1988) considera a expressão “tarifa” para referir-se a 

preço público, como se pode observar, por exemplo, quando se refere, no artigo 175, inciso 

III, à “política tarifária”, para remunerar as concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos. 

Barbosa (2009, p.34) esclarece que o  

preço público e a tarifa são a remuneração paga pelo usuário por utilizar um serviço 
público divisível e específico, regido pelo regime contratual de direito público. É a 
contraprestação pecuniária. A principal diferença entre as espécies é que o preço 
público é receita do Estado, enquanto tarifa é receita do particular. 
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Couto e Pereira (1998, p. 55), comentam que  

[h]á alguns anos, o conceito de tarifa era o de um valor determinado pelo poder 
concedente para serviços prestados à população. Hoje, principalmente no caso dos 
transportes, o conceito de tarifa está evoluindo para a idéia de ser o preço de um 
serviço (ainda sob rígido controle do poder público) que se forma pela discussão entre 
as partes interessadas: as operadoras e os usuários do serviço. 

 

Lima (1992, p.54) caracteriza tarifa como sendo 

 
um preço público fixado para cobrar do usuário pelos serviços públicos prestados. É 
um instrumento de política governamental, que dispõe, bem ou mal, desse 
instrumento, dependendo da base conceitual que norteia essa política. 
 

Depreende-se dos autores que tarifa é uma receita particular, sendo cobrada pela 

prestação de serviços, sempre fixada pelo poder público e que, quando não calculada 

adequadamente, poderá deixar de ser uma política governamental voltada a atender os anseios 

da população no tocante ao deslocamento. 

Em se tratando de tarifas de transporte, de acordo com Pereira (1983, p.5), 

basicamente são três as alternativas de tarifação possíveis: 

 

- Tarifa quilométrica – é a adoção do produto da extensão da linha, levando em 
consideração o tipo de piso, pelo custo operacional, em nível de passageiro; 
- Tarifa única – é a adoção de um valor advindo de uma média ponderada entre 
todas as linhas de ônibus, como se apenas uma empresa operasse todo o sistema; e  
- Tarifa única por área de operação – é um meio termo entre as duas anteriores. 
 

Na Figura 3, especificam-se os fatores que influenciam diretamente na 

composição do preço da tarifa de transporte coletivo.  
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Figura 3 – Fluxograma dos fatores que influenciam na formação do preço. 

Fonte: Rocha ; Pereira Orrico Filho (1995). 

 
A constituição final da planilha tarifária, conforme a Figura 3, está inserida no 

exposto pela literatura microeconômica, e leva em consideração mormente os aspectos 

financeiros e econômicos.   

Para o fundamento da tarifa pública Mcguigan, Moyer e Harris (2004, p. 271) 

comentam que quando executado como parte de uma audiência formal para a fixação da 

tarifa, o processo de determinação das tarifas a serem cobradas por uma empresa 

regulamentada ocorre em dois estágios. No primeiro, calcula-se a receita total que a empresa 

poderá cobrar em um período; no segundo, os preços a serem cobrados de diversos usuários 

por serviços específicos são determinados para produzir a receita almejada, supondo que os 

usuários adquiram quantidades estimadas do produto. O conjunto de preços resultante é 

denominado estrutura da tarifa.   

Os mesmos autores sugerem a formula geral abaixo para cálculo da tarifa: 

R = C + (V – D) k 

Onde: 

R = Receita total 

C = Custos operacionais, inclusive impostos 

V = Valor bruto dos ativos da empresa 

D = Depreciação acumulada dos ativos 
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K =Taxa de retorno 

 

Confrontando esta forma geral com a exposta na Figura 3, “C” representa os 

custos diretos e indiretos; “V” representa os investimentos incluindo a depreciação e a 

remuneração; e “K” representando a taxa de retorno do investimento. Observa-se, ainda, a 

formação de preço (tarifa) que uma vez aplicada à quilometragem rodada gera a receita (R).  

 

3.3 Políticas tarifárias de transporte urbano no Brasil 

 

Até a década de 1950, a prática tarifária era a do subsídio generalizado, ou seja, o 

governo deveria agregar algum valor por conta da prestação do serviço, sob a alegação de que 

as tarifas não cobriam os custos dos serviços. 

Esse quadro foi completamente alterado posteriormente, substituindo a ideia do 

subsídio por uma política de “verdade tarifária”, que procurava se basear no custo efetivo 

médio do serviço prestado.  A idéia central era a de que a receita operacional cobrisse todos 

os custos do serviço, mais a remuneração do investimento.  

Essa nova política teve como objetivo sanar as finanças das empresas a fim de que 

houvesse condições para a melhoria da qualidade do serviço prestado. (FERREIRA NETO, 

1983, p.20) 

Moura (2005, p.13) alega que o  

orçamento do usuário sofreu com essa política, pois o impacto da tarifa no salário da 
população não foi devidamente avaliado. A elevação do custo do transporte foi 
repassada para outros setores da economia, o que realimentou o processo 
inflacionário então existente. 

 

Tentando minimizar esse impacto dos gastos com o transporte no orçamento 

doméstico familiar dos usuários de ônibus, no início da década de 1980 e, posteriormente, na 

década de 1990, foram implantadas estratégias tarifárias.  

A primeira estratégia posta em prática no período de 1982 a 1985 foi pautada na 

manutenção de níveis reais decrescentes de tarifas, o que seria conseguido através das 

estratégias de defasagem tarifária e do rebaixamento de custos dos principais insumos (mão-

de-obra operacional e combustível). 

Dentro ainda dessa estratégia, foi adotada a tarifa única em várias capitais 

brasileiras e ainda a expansão da gratuidade e dos descontos, impactos, que em sua maioria, 

eram absorvidos pelos usuários pagantes da tarifa integral. 
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Essa realidade se constitui em uma “profunda injustiça social que se pratica contra 

a população de baixa renda, cada vez mais depauperada pelos baixos salários e que vê se 

tornar mais distante a realização do seu direito de ir e vir de modo digno” (RAIA JR., 1995, 

p.67). 

Se para o orçamento familiar a questão estava tecnicamente resolvida, para as 

empresas trouxe graves problemas financeiros, para o uso do solo e, consequentemente, para 

toda a economia urbana.  

Por conseguinte, os investimentos privados no setor foram reduzidos e houve a 

queda ou a degradação dos níveis dos serviços prestados à população. (MOURA, 2005, p. 14) 

A segunda estratégia, desenvolvida no período de 1989 a 1992, teve o vale 

transporte como destaque. Tratava-se de um subsídio concedido pelos empregadores, como 

ferramenta para inverter as políticas de contenção tarifária (BRASIL, 1987). Atenuando-se o 

impacto financeiro para as empresas de transporte, pois suas receitas seriam aumentadas em 

decorrências do setor privado subsidiar parte do transporte. 

Moura (2005, p.14) esclarece que 

 
[a]pesar de a renda dos brasileiros continuar em queda, havia nesse contexto a 
possibilidade do aumento da tarifa, já que ele não seria todo absorvido pelo usuário. 
O setor de transporte urbano viveu um período de euforia, pois com a tarifa 
crescendo acima da inflação foram feitos investimentos na renovação da frota, com 
reflexos na melhoria dos níveis de serviço. 

 

Essa nova política tarifária ajustou-se bem ao setor, que contava com pouco ou 

nenhum subsídio do poder público.  

O modelo antigo, que era usado para adequar as tarifas à renda sempre em 

declínio da população, foi devidamente superado e cedeu lugar a uma tarifa real que tinha 

condições de promover o crescimento do transporte de passageiro público urbano. 

 

3.4 Fundamentos para cálculo da tarifa de transporte coletivo 

 

Na década de 1960, foi criado no Brasil o Conselho Interministerial de Preços 

(CIP), através do Decreto nº 63.196/68. O Conselho tinha como finalidade o controle dos 

custos e preços de produtos e insumos de vários setores econômicos, dentre eles, o cálculo da 

tarifa de ônibus urbano.  

A partir de 1982, a competência para a determinação das tarifas passou a ser dos 

municípios, que não mais necessitavam enviar os dados para a apreciação do CIP.  
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Com o objetivo de auxiliar os técnicos municipais incumbidos de desenvolver 

essa nova função, foi lançado, pela Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU) e 

pela Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT), um manual de cálculo 

tarifário, intitulado Instruções práticas para cálculo de tarifas de ônibus urbanos 

(EBTU/GEIPOT, 1982), cuja metodologia era baseada na antiga planilha do CIP. Essa 

metodologia tornou-se conhecida como método EBTU/GEIPOT e vem sendo utilizada, desde 

então, em quase todo o Brasil.  

No final da década de 1980, houve a extinção da EBTU. Após esse fato, 

passaram-se alguns anos sem que novas revisões e/ou atualizações fossem feitas no método 

“oficial”. Diante desse problema, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 

assumiu essa incumbência e, em 1990, lançou a publicação denominada Cálculo de tarifas de 

ônibus urbano (ANTP, 1990), “como uma evolução do que lhe serviu de base, o elaborado 

pela EBTU/GEIPOT”. (ANTP, 1993, p.6) 

No mesmo ano, a NTU publicou um Manual denominado Metodologia de Cálculo 

Tarifário para ônibus urbano, pretendendo dar uma contribuição ao setor de transporte urbano 

do país. O grupo de trabalho discutiu toda a estrutura de planilha de custos, dando um aspecto 

mais moderno, considerando itens como: as alterações legislativas e tributárias, e as leis 

econômicas e de mercado.  

A estrutura da planilha de custos oriunda de estudos desenvolvidos pelo GEIPOT 

foi preservada, o peso significativo da mudança se deu na análise individual dos componentes 

da referida estrutura, buscando aperfeiçoamento e uma tarifa mais próxima à realidade.  

O Método EBTU/GEIPOT (1982) traz uma série de procedimentos e planilhas 

para a mensuração e apuração dos custos de serviços de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus em áreas urbanas, visando sistematizar e simplificar o cálculo da tarifa.  

Verroni (2006, p.59) e MOURA (2005, p. 29) alegam que apesar da metodologia 

EBTU/GEIPOT trazer grandes contribuições para a administração tarifária municipal do 

transporte coletivo por ônibus e ser ainda uma das mais utilizadas em cidades brasileiras, 

principalmente nas de porte médio, várias são as distorções e críticas a ela endereçadas, como, 

por exemplo, a caducidade dos coeficientes e a não formatação de alguns componentes. 

Pereira & Orrico Filho (1995, p. 36) incluem como oportunidade de melhoria os 

métodos atuais de apropriação de custos, que não consideram ganhos de escala, aos processos 

de medição, com especial ênfase à relação entre o nível de serviço e os custos e tarifas; e à 

gestão integrada de trânsito e transporte. 
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O método GEIPOT até 1992, segundo Xavier, Ferraz e Raia Jr, (1992, p. 42), 

apresentava coeficientes, índices e procedimentos desatualizados, em razão de alterações na 

legislação trabalhista e tributária, e também na tecnologia dos ônibus. 

Dias (1991, p.32) lembra que  

como qualquer estimativa de custos padrões, a planilha GEIPOT supõe um nível de 
eficiência, implícito nos coeficientes de consumo adotados. A padronização para ser 
adotada em todas as situações, independente do porte e características dos 
municípios, impôs a adoção de um nível de eficiência baixo, sob a pena de 
remunerar significativa parcela do serviço. 
 

 

 
Gráfico 1 – Método de Cálculo da Tarifa 

Fonte: NTU, 2008 

 

A respeito das alegações negativas em relação à estrutura GEPOT, o Gráfico 1, 

demonstra a aceitabilidade da metodologia em face de outras existentes. Nas capitais com 

intervalo entre 100 e 200 mil habitantes, o método GEIPOT predomina com uma tímida 

vantagem, considerando que tanto a metodologia GEIPOT quanto a metodologia própria de 

cada cidade estão em um intervalo entre 40 e 50%. Acredita-se que nessas capitais, no tocante 

à metodologia própria, o cálculo tarifário deve ser feito pelo método simplificado, ou seja, 

considerando o custo total pela quantidade de passageiros transportados. 

Nas capitais com intervalo de habitantes entre 200.001 a 500.000, o estudo mostra 

que existe uma predominância de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do uso da 

metodologia GEIPOT em face de metodologia própria, percentual esse que se acentua no 

intervalo de 500.001 a 1.000.000 habitantes, para 80% (oitenta por cento). Nas capitais com 

número acima de 1.000.000 de habitantes, a predominância se inverte, sendo dada maior 

ênfase para a metodologia própria com aproximadamente 20% de vantagem sobre a GEIPOT. 

Acredita-se que essa escolha se dá pela razão das cidades com mais de 1.000.000 de 
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habitantes terem órgãos gestores de transporte mais estruturados, adaptando o cálculo 

preconizado pelo GEIPOT às suas realidades.  

A metodologia GEIPOT prevê o cálculo da tarifa fazendo-se uso das Equações 1 a 

6, alinhadas com a estrutura geral citada por Mcguigan, Moyer e Harris (2004, p. 271). 

Na Equação 1, tem-se a expressão geral para os custos de uma empresa operadora, 

em um mês: 

 

CT = CF + (CV x QP)  

 Equação 1 

 

Onde: 

CT = custo total das empresas (mensal); 

CF = custo fixo (mensal); 

CV = custo variável por Km; 

QP = quilometragem percorrida (mensal) 

 

Por sua vez, a receita para o mesmo período (mês) pode ser expressa na Equação 

2. 

R = T x PE 

Equação 2 

 

Onde: 

R = receita mensal; 

T = valor da tarifa (R$ / passageiros); 

PE = passageiros equivalentes transportados (mês) 

 

Admitindo-se que a receita seja igual à despesa, pode-se obter o valor da tarifa a 

ser cobrada, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, conforme 

mostra a Equação 3. A tarifa única, neste caso, é igual ao custo médio do transporte. 

 

  

Equação 3 
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Dividindo-se o numerador e o denominador pela quantidade de passageiros 

transportados (QP), tem-se a Equação 4: 

 

  

Equação 4 

Onde: 

IPK = índice de passageiros por quilômetro; 

 

A quilometragem mensal percorrida é expressa pela Equação 5: 

 

 

 Equação 5 

 

Onde: 

FO = frota efetiva em operação; 

PMM = percurso médio mensal (km); 

 

A Equação final da tarifa pela metodologia GEIPOT pode ser, então, transformada 

na Equação 6: 

  
Equação 6 

 
Simplifica-se a forma da tarifa pública pela metodologia GEIPOT considerando 

os custos fixos com o veículo (CFV) divididos pelo percurso médio mensal (PMM) somando 

o resultado aos custos variáveis (CV) e dividindo o resultado destes cálculos pelo índice de 

passageiro transportado por quilômetro (IPK). 
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4 METODOLOGIA DO CÁLCULO TARIFÁRIO DE SÃO LUÍS 

 

Nesta seção será apresentado como se deu o desenvolvimento do processo de 

pesquisa, utilizado para realização deste estudo, ou no dizer de Malhotra (2001, p. 105), será 

narrado seu processo de concepção, para assim entender e definir como uma estrutura ou 

planta especifica os procedimentos necessários para obtenção das informações indispensáveis 

à resolução do problema proposto. 

São vários os esquemas metodológicos apresentados na literatura pertinente à 

área. O desenvolvimento desta dissertação tomou por base, fundamentalmente, o modelo 

proposto por Beuren (2004, p. 79), descreve a tipologia de pesquisa aplicável à área contábil. 

Utiliza-se, no que se refere ao delineamento do estudo, o agrupamento em três categorias: 

pesquisa quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos de coleta dados; e quanto às fontes 

de informações, como estabelecido por Santos (1999, apud BEUREN, 2004). 

 

4.1 Bases institucionais do transporte coletivo urbano de São Luís 

 

Em 08 de agosto de 1957, foi sancionada a Lei municipal n. 807, que concedeu 

abatimento de 50% nas passagens coletivas para os estudantes. Essa lei foi regulamentada 

somente em 1979, mas foram muitos os percalços e desafios a serem escalonados pelos 

empresários até chegarem ao que hoje é o transporte de passageiros na capital. 

Medeiros (2009) cita como exemplos dos desafios a não remuneração, por parte 

do poder executivo, da meia passagem e a obrigatoriedade da concessão da entrada franca 

para os portadores de necessidades especiais sem a devida remuneração, além da regularidade 

de reajuste tarifário. 

Até meados da década de 1990, a tarifa do transporte de passageiro urbano era 

calculada pelo método direto ou simplificado, ou seja, custos totais pelo regime de caixa, 

dividido pela quantidade média de passageiros.  

No ano de 1993, a NTU editou um manual intitulado “Metodologia de cálculo 

tarifário para ônibus urbano” e, a partir daí, a cidade de São Luís passou a estruturar sua 

planilha de custos, promulgando, em 31 de janeiro de 1996, a Lei 3.430 que dispunha sobre o 

serviço público de transporte coletivo urbano do Município de São Luís, apoiada no artigo 

208 da Lei Orgânica Municipal. Em seu art. 2º, a referida lei atribui competência exclusiva à 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, pela gestão, planejamento, 
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fiscalização, operação e execução da política do serviço público de transporte coletivo urbano 

e tráfego na área do Município de São Luís. É também determinado em seu art. 3º que a 

operação do serviço público de transporte coletivo urbano será feita diretamente pelo 

Município, por delegação às empresas particulares ou públicas, sob regime de concessão, 

permissão ou, excepcionalmente, mediante Autorização Temporária a ser baixada pelo Chefe 

Executivo Municipal.  

Com relação à remuneração, a lei diz que o valor total pago aos permissionários 

pelos serviços prestados terá como base a quilometragem percorrida, o número de passageiros 

transportados, o tipo de veículos, a idade da frota, a quantidade de empresas operantes e a 

eficiente operacional. 

Com relação à frota, no art. 33, a lei reza que não serão admitidos em operação 

veículos com mais de 7 (sete) anos de fabricação, os quais deverão ser substituídos por 

veículos com, no máximo 5 (cinco) anos de vida útil.  

Pelo art. 46, os serviços públicos de transportes urbanos deveriam ser delegados, 

através de concessão, precedida por licitação pública, caso que ainda não aconteceu no 

Município.  

No art. 60, que trata sobre a remuneração do serviço de transporte, a lei assegura 

que as empresas concessionárias permissionárias ou autorizatárias terão uma justa 

remuneração dos serviços das suas responsabilidades de forma a cobrir todos os custos 

operacionais, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, garantindo-se justa 

renumeração ao capital e que permita o melhoramento e expansão dos serviços. 

 

4.2 Metodologia de cálculo da tarifa urbana de São Luís 

 

A metodologia de cálculo da tarifa desta pesquisa segue a orientação da “Planilha 

de Cálculo Tarifário – Instruções Práticas e Atualizadas”, do Grupo de Estudos para a 

Integração da Política de Transportes – GEIPOT (1993). O cálculo da tarifa de transporte 

coletivo urbano considera a quilometragem total percorrida e o número de passageiros 

equivalentes transportados pelo sistema. Passageiros equivalentes refere-se ao número total de 

passageiros, diminuídas as reduções como meia passagem e as gratuidades. Desse modo, a 

tarifa é calculada dividindo-se o custo total por quilômetro das linhas pelo Índice de 

Passageiros Transportados por Quilômetro.  
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O Índice de Passageiros por Quilômetro equivalente, IPKe, é uma relação entre o 

número de passageiros equivalentes mensal por veículo e a quilometragem total percorrida, 

incluindo a quilometragem morta que se refere ao trecho compreendido entre a saída do 

ônibus da garagem até o ponto final da linha. Ele é obtido dividindo-se o número mensal de 

passageiros equivalentes pela quilometragem mensal. A quilometragem percorrida em um 

mês pelas empresas é obtida multiplicando-se a extensão de cada linha pelo número de 

viagens programadas.  

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 55) o custo total é 

 

a soma do custo variável e do custo fixo. O custo variável reflete o gasto com o 
consumo dos itens que oscilam com a quantidade de transporte realizada, já o custo 
fixo está relacionado a despesas que independem da quilometragem percorrida, 
estando mais associadas ao tempo. 

 

Conforme Becker, Machado, Rondinel (2006, p.3) os componentes dos custos 

variáveis e fixos são: 

- Componentes dos custos variáveis 

a) Combustível 

O custo do combustível por quilômetro é obtido pela multiplicação do preço do 

litro do óleo diesel pelo coeficiente de consumo específico de cada tipo de veículo.  

Após a coleta das informações, o coeficiente de consumo é calculado por tipo de 

veículo, dividindo-se o combustível consumido pela quilometragem percorrida. No caso de 

São Luís, os veículos são todos da categoria leves, ou seja, até 200 CV. 

 

b) Óleos e Lubrificantes 

A despesa com lubrificantes é obtida multiplicando-se os coeficientes de consumo 

de cada componente deste item (óleo de motor, óleo da caixa de marcha, óleo de diferencial, 

fluídos de freio e graxa) pelos seus respectivos preços. 

 

c) Rodagem 

Este item é composto por pneus, câmaras-de-ar, protetores e recapagens. A 

determinação de consumo de componentes é baseada na vida útil do pneu, expressa em 

quilômetros, que inclui a sua primeira vida e a vida das recapagens. 
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O custo da rodagem é obtido dividindo-se o custo total da rodagem pela sua vida 

útil total. O custo dos pneus é obtido multiplicando-se o seu preço unitário pela quantidade de 

pneus utilizada pelo veículo.  

Os custos de câmaras-de-ar e protetores são obtidos multiplicando-se seus preços 

unitários pelas quantidades consumidas, respectivamente, ao longo da vida útil do pneu e pela 

quantidade de pneus utilizada por tipo de veículo.  

 

d) Peças e acessórios 

O consumo por quilômetro é resultado da divisão do consumo correspondente ao 

período de um mês pela quantidade de veículos da frota operante e pelo percurso médio 

mensal local.  

 

- Componentes dos custos fixos: 

 

a) Depreciação de Ônibus e Veículos 

É a redução do valor de um bem, resultante do desgaste pelo seu uso ou 

obsolescência tecnológica. O cálculo é realizado multiplicando-se o preço do veículo pelo 

coeficiente de depreciação.  

 

b) Depreciação de máquinas, instalações e equipamentos 

A depreciação mensal relativa a máquinas, instalações e equipamentos, 

correspondente a um veículo, é obtida multiplicando-se o preço do veículo leve novo 

completo pelo fator 0,0001.  

 

c) Remuneração de capital 

Adota-se a taxa de 12% a.a para o cálculo da remuneração do capital imobilizado 

em veículos, almoxarifado, máquinas, instalações e equipamentos.  

 

d) Despesas com Pessoal 

O item engloba todas as despesas relativas à mão-de-obra e é constituído pelas 

despesas com pessoal de operação, de manutenção, de administração e benefícios.  

São considerados como pessoal de operação: motoristas, cobradores e 

despachantes. Para se obter o valor da despesa mensal por veículo deve-se multiplicar o 
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salário mensal referente a cada uma das categorias, acrescido dos encargos sociais, pelo 

respectivo fator de utilização.  

O custo do pessoal de operação é obtido pela soma dos salários multiplicados 

pelos fatores de utilização, acrescido dos encargos sociais. As despesas com pessoal de 

manutenção correspondem às despesas com o pessoal envolvido na manutenção da frota. As 

despesas com pessoal administrativo correspondem às despesas com pessoal envolvido em 

atividades administrativas e de fiscalização.  

 

e)Benefícios 

Os benefícios são custos indiretos de pessoal e incluem auxílio-alimentação, cesta 

básica, uniforme, convênio médico e outros que deverão ser agregados ao custo da mão-de-

obra.  

 

f) Remuneração da Diretoria 

Quanto à remuneração da diretoria, considera-se a retirada mensal efetuada pelos 

proprietários das operadoras que exercem função de direção. Para calcular o custo mensal 

referente à remuneração da diretoria, deve-se dividir o seu valor mensal pela frota operante. 

 

g) Despesas Administrativas 

As despesas administrativas se referem aos custos referentes com despesas gerais, 

seguro obrigatório, imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e seguro 

de responsabilidade civil.  

 

h) Tributos 

Todos os tributos que incidem sobre a receita das empresas operadoras devem ser 

incluídos na planilha de custos.  

No quadro 2, apresentam-se os índices utilizados para cálculo da tarifa da cidade 

de São Luís: 
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Observa-se que a vida útil do pneu é de 122 mil Km e 1,5 recapagens. A Estrutura 

GEIPOT não determina uma quantidade de quilômetros para os pneus, nem quantidade de 

recapagens, prevê apenas que deve ser feita uma pesquisa local, considerando as 

especificidades de cada cidade. De acordo com a referência nacional, um pneu dura entre 85 e 

125 mil Km.  

O consumo de combustível na cidade de São Luís representa 2,70 quilômetros por 

litro, o custo dos lubrificantes está diretamente atrelado ao valor do litro de combustível, esse 

fato se dá em razão da proximidade de consumo existente entre queima de combustível e a 

queima de lubrificantes. 

Percebe-se que a depreciação dos veículos, bem como as máquinas e instalações, 

se dará em 5 (cinco) anos. 

Para Ferraz, Xavier e Barros (1992, p. 126), 

ÍNDICES BASE DE CÁLCULO

CUSTO VARIÁVEL

Coeficiente de consumo de Combustivel 0,37000000 Oleo diesel

Coeficiente de consumo de Lubrificante 0,05000000 Oleo diesel

Vida Util do Pneu Diagonal 1000 X 20 p/Km 122.000 Pneu novo 

Numero Maximo de Recapagens 1,5 Recapagem 

Protetores e Camaras 2,0 Camara e Protetor

CUSTO FIXO

Coeficiente de Pecas e Acessorios 0,00781000 Veiculo novo 

Coef. de Depreciacao de Veículos 0,20000000 Veiculo novo 

Coef. de Remuneracao de Veículos 0,12000000 Veiculo novo 

Fator de Utilizacao de Motorista 2,34000000 Salario Motorista

Fator de Utilizacao de Cobrador 2,34000000 Salario Cobrador

Fator de Utilizacao de Despachante 0,23200000 Salario Despachante

Coef. de Remuneracao de Almoxarifado 0,00030000 Veiculo novo 

Coef. de Remuneracao de Maq. Instalaþoes e Equipamentos 0,00040000 Veiculo novo 

Coef. de Depreciacao de Maq. Instalaþoes e Equipamentos 0,00010000 Veiculo novo 

Coef. Despesa c/pessoal de Manutencao 0,15000000 Salario Pessoal de Operacao

Coef. Despesa c/pessoal Administrativo 0,10500000 Salario Pessoal de Operacao

Coef. Despesa c/Pro-labore da Diretoria 3,50000000 Fat.Medio Sistema/Mes dividido Frota Operante

Coef. Despesas Gerais 0,00300000 Veiculo novo 

Percentual de Encargos Sociais 62,87000000 Salario Pessoal de Operacao

Percentual Desconto de Estudante 50,00000000 Tarifa Vigente

Seguro Obrigatorio 0,08333333 Valor de Apolice

Seguro de Responsabilidade Civil 1,00000000 Valor de Apolice

Despesa Anual com IPVA 1,00000000 Valor de DUT

Aliquota de ISS 0,00000000 Tarifa Tecnica 

Aliquota de PIS 0,65000000 Tarifa Tecnica 
Aliquota de COFINS 3,00000000 Tarifa Tecnica 
T.P.T.(Taxa por Passageiro Transportado) 0,00000000 Codigo Tributario 

ÍNDICES UTILIZADOS PARA CÁLCULO DA TARIFA NA CIDADE  DE SÃO LUIS

Quadro 2 – Dados operacionais da estrutura da Metodologia São Luís
Fonte: Secretaria de Trânsito e Transporte de São Luís - 2009
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[o]s custos de depreciação e remuneração são transformados de custos anuais para 
mensais dividindo-se o primeiro por 12. Para um “fluxo de caixa mensal ao longo da 
vida útil do ônibus, igualando-se o valor presente dos custos com o valor presente 
dos benefícios, resulta uma taxa de retorno igual a 14,1% ao ano (17,5% maior em 
relação aos 12% ao ano)”. 

 

Isso é contrário ao que é colocado por Ferraz, Xavier; Barros (1992, p. 126), 

Pereira e Orrico Filho (1995, p. 53). Estes lembram que, 

 

[...] os juros são compostos em períodos de doze meses, os quais incidem em valor 
que decresce mês a mês. As formulações dotadas não levam esse fato em 
consideração e maximizam o valor mensal de remuneração do capital. “Admitem a 
aplicação da taxa de juros de 12% a. a. sobre o valor do início do período como se 
não houvesse deflação alguma durante os doze meses” 
 

As despesas com pessoal de manutenção e administração são calculadas tomando 

por base os custos de pessoal de operação, considerando-se um percentual médio de 13,5%. 

Verroni (2006, p. 71) discorda dessa metodologia considerando que, conceitualmente, a 

situação do veículo, mormente a sua idade, influencia na quantidade de mão-de-obra aplicada, 

podendo ocasionar distorções. Para o pessoal administrativo, a variação sobre as despesas de 

pessoal de operação varia de 8% a 13%. 

A Planilha do GEIPOT admite e sugere que as despesas administrativas se situem 

entre 2% e 4% do valor de um veículo leve novo completo. Apesar do cálculo do valor das 

despesas administrativas serem função direta do número de veículos existentes, ele pode ser 

alterado pela quilometragem percorrida e a quantidade de viagens interrompidas por falhas 

mecânicas (BOUZADA, 2002). 

No dizer de Verroni (2006, p. 87), os tributos que são aplicados diretamente sobre 

receita, PIS, COFINS e ISSQN, são adicionados ao cálculo do custo quilométrico. Além 

desses, alguns órgãos gestores têm cobrado percentuais a título de custos de gerenciamento do 

sistema.  

Na cidade de São Luís, o percentual total considerado é 3,65% (três vírgula 

sessenta e cinco por cento), considerando os tributos: Programa de Integração Social - PIS 

(0,65%); e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (3,0%). 

Observa-se que não foi considerado o Imposto de Renda – IR; a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido – CSL; o Imposto sobre Serviços - ISS (5,0%); e a Taxa de Passageiros 

Transportados - TPT (4,80%). 

 

4.3 População, tamanho da amostra e processo de amostragem 
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População, segundo Kinnear e Taylor (1979, apud MATAR, 1993), é o agregado 

de todos os casos enquadrados em um determinado conjunto de requisitos previamente 

estabelecidos. 

A população deste estudo se constitui pelas empresas de transporte coletivo com 

operação na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. Na presente pesquisa, a amostragem se 

classifica como não probabilística. 

A amostra escolhida constitui-se de três empresas com faturamento acima de R$ 

1.000.000,00 (hum milhão de reais) por mês, e uma empresa com faturamento de até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), em decorrência das mesmas terem linhas com percurso 

semelhantes. 

 

4.4. Coleta de dados 

 

De acordo com os objetivos almejados, o procedimento utilizado para a coleta de 

dados consistiu em solicitação dos dados operacionais do sistema de transporte referente ao 

período de janeiro a dezembro de 2009 nos arquivos do órgão gestor do transporte coletivo 

urbano de São Luís (Secretaria de Trânsito e Transporte – SMTT). Esses dados 

compreendem: preços de combustíveis; pneus; câmaras; protetores; salários; número de 

passageiros transportados; quilometragem percorrida; dentre outros ― os documentos 
encontram-se no apêndice deste trabalho. 

O contato estabelecido junto à prefeitura de São Luís se deu, inicialmente, de 

forma institucional, utilizando-se o nome da Instituição de ensino, porém não se obteve 

sucesso, uma vez que houve mudança no governo, e o atual, alegou não dispor dessas 

informações. A partir de então, o esforço foi canalizado no sentido de se chegar até a 

Secretaria de Trânsito e Transporte SMTT, utilizando-se da rede de contato de origem pessoal 

e profissional. Por outro lado, realizou-se contato com as 21 (vinte e uma) empresas do 

sistema e obtivemos resposta de nove. As dez outras empresas não nos informaram alegando 

não dispor de informações sistematizadas, ou ainda, passaram dados inconsistentes com os 

arquivados no sindicato da classe bem como na secretaria de transportes, logo, foram 

desconsideradas. Mediante as informações consistentes que dispúnhamos, consideramos uma 

empresa com faturamento até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e três empresas com 

faturamento acima de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) por mês. 
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O roteiro da solicitação baseou-se nas seguintes abordagens: estrutura da planilha 

de cálculo tarifário, custos e outros dados operacionais. 

 

4.5. Análise dos dados 

 

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica (dados secundários) foram 

selecionados e sistematizados, a fim de construir um embasamento teórico que auxiliasse a 

sustentação do problema de pesquisa. 

Dessa forma, os dados primários quantitativos foram coletados através de 

solicitações formais a partir de roteiro previamente definido, cujas respostas foram tratadas de 

modo a permitir uma melhor exposição das percepções do requerido a respeito do assunto. 

Para tanto, após seu recebimento, os dados foram transcritos, selecionados e agrupados com o 

intuito de facilitar a visualização das informações e permitir uma análise mais consistente do 

conteúdo coletado.  

Após essa etapa, alimentando a planilha de cálculo tarifário de São Luís com os 

dados coletados pelos respondentes, pode-se calcular o valor da tarifa, além de compará-la às 

metodologias nacionais, GEIPOT e NTU, chegando-se a importantes conclusões, 

respondendo às hipóteses e ao questionamento proposto na pesquisa. Ao final, foram 

apresentadas as considerações finais e as sugestões pertinentes. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Nesta seção apresenta-se o cálculo tarifário da cidade de São Luís tendo por base 

a metodologia sugerida pela GEIPOT. Disserta-se sobre as questões da pesquisa, 

apresentando a análise do comportamento das tarifas segundo os vários critérios de cálculo, 

fazendo menção ou até mesmo validando hipóteses a partir do referencial teórico 

anteriormente desenvolvido. 

 

5.1 Cálculo da tarifa da cidade de São Luís  

Na Tabela 6, são apontados os dados operacionais do sistema de transporte 

coletivo da cidade de São Luís referente ao mês de dezembro de 2009. 

 

Tabela 6 – Planilha de custos do Sistema de Transporte Coletivo referente ao mês de dezembro de 

2009. 

 

Fonte: SET - Elaborada pelo autor, 2009 

 

Considerou-se o Preço de Mercado, ou seja, o valor real de compra, deduzidos os 

descontos e promoções coletados e definidos pela Secretaria Municipal de Transportes 

Urbanos  SMTT. 

A Tabela 7 mostra o cálculo tarifário na cidade de São Luís: 

 

ITEM  DADOS 

Frota Total do Sistema 998
Frotas Operante no Sistema 873
Percurso Quilométrico Mensal 6.494.242
Percurso Quilométrico Médio Mensal 7.439 
Passageiro Equivalente Mensal 16.776.385
Índice de Passageiro por Quilômetro Equivalente - IPKe 2,5833 
Faturamento Médio Mensal (R$) 19.221.450,00 
Preço médio do Óleo Diesel (R$) 1,9445 
Preço médio do Pneu Novo (R$) 824,38                 
Preço médio do Veículo Novo (R$) 248.620,00        
Salário de Motorista (R$) 1.754,60             
Salário de Cobrador (R$) 1.020,91            
Salário de Despachante (R$) 1.160,33             
Valor da Apólice (R$) 605,37                
Valor do IPVA (DUT) -                     

DADOS OPERACIONAIS REF. DEZ DE 2009
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Tabela 7 – Cálculo da tarifa de transporte coletivo da cidade de São Luís referente ao mês de 

dezembro de 2009. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

Depreende-se da Tabela 7 que os custos variáveis representam 95,65% (noventa e 

cinco vírgula sessenta e cinco por cento) do custo total; e que o combustível representa 

81,82% (oitenta e um vírgula oitenta e dois por cento) do total dos custos variáveis; e 78,26% 

(setenta e oito vírgula vinte e seis por cento) do custo total da tarifa. 

O custo fixo totalizou 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) do custo 

total, sendo a remuneração e a depreciação os itens de maior expressividade, ainda 

VALOR / ITEM  ÍNDICES BASE DE CÁLCULO

CUSTO VARIÁVEL  
Coeficiente de consumo de Combustível 1,9445 0,37000000 0,72                                 
Coeficiente de consumo de Lubrificante 1,9445 0,05000000 0,10                                 
Vida Útil do Pneu Diagonal 1000 X 20 p/Km 1.230,00            122.000 0,06                                 
Número Máximo de Recapagens 363,33 1,5 0,004                              
Protetores e Câmaras 0 0,0 -                                 
Subtotal 0,88                                 
CUSTO FIXO

Coeficiente de Peças e Acessórios 248.620,00        0,00781000 1.941,72                         
Coef. de Depreciação de Veículos 248.620,00        0,07830000 19.466,95                      
Coef. de Remuneração de Veículos 248.620,00        0,10322100 25.662,81                      
Fator de Utilização de Motorista 1.754,60            2,34000000 4.105,76                         
Fator de Utilização de Cobrador 1.020,91            2,34000000 2.388,93                         
Fator de Utilização de Despachante 1.160,33            0,23200000 269,20                           
Coef. de Remuneração de Almoxarifado 248.620,00        0,00030000 74,59                              
Coef. de Remuneração de Maq. Instalações e Equipamentos 248.620,00        0,00040000 99,45                              
Coef. de Depreciação de Maq. Instalações e Equipamentos 248.620,00        0,00010000 24,86                              
Coef. Despesa c/pessoal de Manutenção 3.935,84            0,15000000 590,38                           
Coef. Despesa c/pessoal administrativo 3.935,84            0,10500000 413,26                           
Coef. Despesa c/Pró-labore da Diretoria 19.221.450,00 3,50000000 770,62                           
Coef. Despesas Gerais 248.620,00        0,00300000 745,86                           
Percentual de Encargos Sociais 3.935,84            62,87000000 2.474,46                         
Percentual Desconto de Estudante 50,00000000 -                                 
Seguro Obrigatório 605,37               0,08333333 50,45                              
Seguro de Responsabilidade Civil 605,37               1,00000000 605,37                           
Despesa Anual com IPVA 0 1,00000000 -                                 
Subtotal 59.684,66                      
Custo Fixo por Quilômetro 0,004                              
Custo Variável + Custo fixo (por quilômetro) 0,89                                 
Tributos (ISS + PIS + COFINs + TPT) 3,65000000 0,03                                 
TARIFA TÉCNICA  0,92                              

CÁLCULO DA TARIFA NA CIDADE DE SÃO LUÍS EM DEZEMBRO DE 2009  
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considerando que os veículos da frota da cidade de São Luís, estão com idade acima de 7 

(sete) anos, o que reduz o valor desses itens.  

A tarifa técnica da cidade de São Luís, considerando a metodologia sugerida pela 

GEIPOT culminou em R$ 0,92 (noventa e dois centavos) por passageiro transportado. A 

tarifa hoje praticada na cidade é de R$ 1,70 (hum real e setenta centavos). Constata-se que a 

tarifa praticada na cidade de São Luís está superestimada em 84,78% (oitenta e quatro vírgula 

setenta e oito por cento). 

O percentual de depreciação da frota de São Luís foi de 7,83%, justifica-se esse 

percentual em decorrência de 51,28% da frota operante da cidade de São Luís ter idade acima 

de 7 (sete) anos. Esse fato contraria o que preceitua o art. 33 da Lei 3.430 quando diz que não 

serão admitidos em operação veículos com mais de 7 (sete) anos de fabricação, os quais 

deverão ser substituídos por veículos com, no máximo 5 (cinco) anos de vida útil. Fato esse 

que diminuiu também o percentual da remuneração de capital que totalizou 10,32% ao ano. 

Vale ressaltar que os percentuais de depreciação e remuneração considerados na metodologia 

são de 20% e 12% a.a, respectivamente. 

A Tabela 8 apresenta a comparação da estrutura GEIPOT, com as metodologias 

da cidade de São Luís e da NTU. 
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Tabela 8 – Comparação das metodologias de cálculo tarifário de operação do sistema de transporte coletivo de 

São Luís referente ao mês de dezembro de 2009 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  
 

A tarifa pela metodologia de São Luís foi majorada em 5,74% se comparada com 

a metodologia GEIPOT e 2,22% quando comparada com a metodologia NTU. 

Os custos variáveis na metodologia de São Luís aumentaram a tarifa na ordem de 

2,32% se comparados com os da metodologia NTU; e em 6,02% quando comparados com os 

da metodologia GEIPOT. 

Os custos fixos na metodologia da NTU aumentaram a tarifa em 37,89% se 

comparados com os da metodologia São Luís; e em 44,77% quando comparados com os da 

metodologia GEIPOT. 

A depreciação e as despesas gerais foram os itens de maior relevância na 

diferença tarifária. 

 

 

VALOR / ITEM SÃO LUÍS VALOR GEIPOT VALOR NTU  VALOR

CUSTO VARIÁVEL

Coeficiente de consumo de Combustível 1,9445 0,37000000 0,72          0,35000000   0,68               0,35000000            0,68           

Coeficiente de consumo de Lubrificante 1,9445 0,05000000 0,10          0,05000000   0,10               0,06000000            0,12           

Vida Útil do Pneu Diagonal 1000 X 20 p/Km 1.230,00              122.000 0,06          105.000         0,05               117.000                 0,06           

Número Máximo de Recapagens 363,33 1,5 0,004        1,50000000   0,004             3,00000000            0,009        

Protetores e Câmaras 0 0,0 -             -                  

Subtotal 0,42               0,88          0,40                0,83               0,41                       0,86           

CUSTO FIXO

Coeficiente de Peças e Acessórios 248.620,00         0,00781000 1.941,72   0,00580000   1.442,00         0,00830000            2.063,55   

Coef. de Depreciação de Veículos 248.620,00         0,07830000 19.466,95  0,05600000   13.922,72       0,11420000            28.392,40 

Coef. de Remuneração de Veículos 248.620,00         0,10322100 25.662,81  0,12000000   29.834,40       0,10280000            25.558,14 

Fator de Utilização de Motorista 1.754,60              2,34000000 4.105,76   2,20000000   3.860,12         2,20000000            3.860,12   

Fator de Utilização de Cobrador 1.020,91              2,34000000 2.388,93   2,20000000   2.246,00         2,20000000            2.246,00   

Fator de Utilização de Despachante 1.160,33              0,23200000 269,20       0,20000000   232,07            0,17540000            203,52       

Coef. de Remuneração de Almoxarifado 248.620,00         0,00030000 74,59        0,00030000 74,59             0,00030000            74,59        

Coef. de Remuneração de Maq. Instalações e Equipamentos 248.620,00         0,00040000 99,45        0,00040000 99,45             0,00040000            99,45        

Coef. de Depreciação de Maq. Instalações e Equipamentos 248.620,00         0,00010000 24,86        0,00010000 24,86             0,00010000            24,86        

Coef. Despesa c/ pessoal de Manutenção 3.935,84              0,15000000 590,38       0,12000000   472,30            0,24000000            944,60       

Coef. Despesa c/ pessoal Administrativo 3.935,84              0,10500000 413,26       0,08000000   314,87            0,13000000            511,66       

Coef. Despesa c/ Pró-labore da Diretoria 19.221.450,00 3,50000000 770,62       3,50000000   770,62            3,50000000            770,62       

Coef. Despesas Gerais 248.620,00         0,00300000 745,86       0,00170000   422,65            0,05800000            14.419,96 

Percentual de Encargos Sociais 3.935,84              62,87000000 2.474,46   62,87000000  2.474,46         62,87000000          2.474,46   

Percentual Desconto de Estudante 50,00000000 -             50,00000000  50,00000000          

Seguro Obrigatório 605,37                 0,08333333 50,45        0,08335000   50,46             0,08335000            50,46        

Seguro de Responsabilidade Civil 605,37                 1,00000000 605,37       1,00000000   605,37            1,00000000            605,37       

Despesa Anual com IPVA 0 1,00000000 -             1,00000000   1,00000000            

Subtotal 114,95           59.684,66  114,95           56.846,93       114,95                    82.299,76 
Custo Fixo por Quilômetro 0,004        0,003             0,005        
Custo Variável + Custo fixo (por quilômetro) 0,89          0,84               0,87           

Tributos (ISS + PIS + COFINs + TPT) 3,65000000 0,03          3,65000000   0,03               3,65000000            0,03           
TARIFA TÉCNICA 0,92          0,87               0,90         

COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA GEIPOT COM SÃO LUÍS E NTU
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5.2 Atualização da estrutura tarifária de São Luís 

 

Na Tabela 9, calcula-se o custo do consumo de combustível por quilômetro, toma-

se por base a aquisição média de combustível referente ao período de janeiro a dezembro de 

2009, subtraído o estoque final das empresas participantes da pesquisa, dividido pela 

quantidade média de quilômetros rodados no mesmo período. 

 

Tabela 9 – Cálculo do custo de combustível por quilômetro 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

  

O custo do combustível foi de R$ 0,32 (trinta e dois centavos) por quilômetro, o 

que comparado ao índice da metodologia de São Luís minimiza em 60,96% a tarifa. 

Oliveira e Orrico (2003, p. 13), explicam esse fato quando afirmam que: 

 

Hoje os sistemas de transporte urbano no Brasil vivem, seguramente, uma realidade 
por demais diferente da vivenciada na época de tais pesquisas. A introdução de 
novas tecnologias implicou na estratificação dos tipos de veículos, antes restritos 
basicamente aos modelos Convencionais, Padron e Especial (articulado e bi-
articulado), hoje convivendo com veículos menores, em especial os micro-ônibus. A 
presença do transporte dito “alternativo” em diversas cidades brasileiras também fez 
a indústria de ônibus se adaptar a este novo cenário e produzir veículos de menor 
porte, mais ágeis e adequados à operação confusa nos grandes centros urbanos e em 
regiões periféricas que apresentam baixa densidade demográfica e dificuldade de 
acesso. A tecnologia também passou por uma grande evolução, principalmente os 
motores a combustão, que incorporaram sistemas eletrônicos de injeção e 
mecanismos de redução do consumo e do nível de poluentes emitidos. 

 

Outro fator da redução desse componente foi a criação de programas como o 

Economizar, que sem dúvida representam melhoria significativa de produtividade e eficiência 

na operação dos sistemas de transporte coletivo por ônibus. As planilhas de custos desses 

serviços, feitas pela parcela majoritária dos municípios brasileiros, sobretudo os de médio 

porte, ainda possuem como referência, os antigos parâmetros de consumo de combustíveis. 

Ou seja, é importante que todas as ações que objetivem reduzir os custos ou melhorar a 

produtividade de serviços públicos essenciais sejam revertidas em ganhos de eficiência para o 

usuário, através da modicidade tarifária. (OLIVEIRA; ORRICO, 2003, p. 13). 

EMPRESAS AQUISIÇÃO ESTOQUE FINAL CONSUMO KM RODADO R$ /K M
Empresa "A" 19.334,00      250,00                     19.084,00             76.420,80             0,25      
Empresa "B" 348.012,00    3.200,00                  344.812,00           1.065.542,10        0,32      
Empresa "C" 258.592,25    3.343,75                  255.248,50           911.567,20           0,28      
Empresa "D" 212.674,00    4.800,00                  207.874,00           465.653,90           0,45      
CUSTO POR KM 0,32     

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
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A Tabela 13 mostra o cálculo dos lubrificantes. A forma adotada foi o valor 

médio dos lubrificantes referente ao período de janeiro a dezembro de 2009 das operadoras 

selecionadas, divididas pela quantidade média de quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

Tabela 10 – Cálculo do custo dos lubrificantes por quilômetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

O custo com os lubrificantes foi de R$ 0,07 (sete centavos) por quilômetro, o que 

comparado com o índice da metodologia de São Luís minimiza em 30% a tarifa. 

A Tabela 11 mostra o cálculo do consumo de peças e acessórios. A forma adotada 

para cálculo foi o valor médio do valor de aquisição referente ao período de janeiro a 

dezembro de 2009 das operadoras selecionadas, dividido pela quantidade média de 

quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

Tabela 11 – Cálculo do custos de peças e acessórios por quilômetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O custo com peças e acessórios foi de R$ 1,29 (hum real e vinte e nove centavos) 

por quilômetro, o que, comparado ao índice da metodologia de São Luís, maximiza em 

79,85% a tarifa. 

A Tabela 12 mostra o cálculo da depreciação dos veículos por quilômetros. A 

forma adotada foi o valor médio dos veículos referente ao período de janeiro a dezembro de 

2009 das operadoras selecionadas, multiplicado pelo percentual médio de depreciação 

conforme a vida útil da frota, dividido pela quantidade média de quilômetros percorridos no 

mesmo período. 

 

EMPRESAS AQUISIÇÃO ESTOQUE FINAL CONSUMO KM RODADO R$ /K M
Empresa "A" 3.855,00        -                          3.855,00               76.420,80             0,05      
Empresa "B" 69.390,00      -                          69.390,00             1.065.542,10        0,07      
Empresa "C" 51.560,63      -                          51.560,63             911.567,20           0,06      
Empresa "D" 42.405,00      -                          42.405,00             465.653,90           0,09      
CUSTO POR KM 0,07     

CONSUMO DE LUBRIFICANTE

EMPRESAS AQUISIÇÃO ESTOQUE FINAL CONSUMO KM RODADO R$ /K M
Empresa "A" 75.368,47      -                          75.368,47             76.420,80             0,99      
Empresa "B" 1.356.632,46 -                          1.356.632,46        1.065.542,10        1,27      
Empresa "C" 1.008.053,29 -                          1.008.053,29        911.567,20           1,11      
Empresa "D" 829.053,17    -                          829.053,17           465.653,90           1,78      
CUSTO POR KM 1,29     

CONSUMO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
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Tabela 12 – Cálculo do custo da depreciação de veículos por quilômetro 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2009 

 

O custo com a depreciação foi de R$ 0,08 (oito centavos) por quilômetro, o quê, 

comparado com o índice da metodologia de São Luís que totalizou R$ 0,003 (três décimos de 

centavos), maximiza sobremaneira a tarifa. 

O método de depreciação utilizado é o decrescente, posto que acredita-se ser um 

ponto positivo para as empresas, pois além do valor da depreciação no início ser maior, o que 

maximiza o valor da tarifa, faz com que a empresa consiga um melhor valor de venda do 

veículo, considerando que o mesmo ainda estará em boas condições de uso. 

A Tabela 13 mostra o cálculo da remuneração dos veículos, máquinas e 

almoxarifado. A forma adotada foi o valor médio dos veículos, máquinas e almoxarifado 

referente ao período de janeiro a dezembro de 2009 das operadoras selecionadas, multiplicado 

pelo percentual médio de remuneração conforme a vida útil da frota e atualização pelo valor 

presente, divididos pela quantidade média de quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

Tabela 13 – Cálculo do custo da remuneração de veículos, máquinas e almoxarifado por 
quilômetro 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2009 

 

O custo com a remuneração foi de R$ 0,15 (quinze centavos) por quilômetro, o 

que comparado com o índice da metodologia de São Luís maximiza sobremaneira a tarifa. 

A remuneração, fixada em um percentual de 12% ao ano, desestimula o 

empresariado no momento em que ela constitui o lucro da empresa, pois quanto menos 

remunerado os ativos, menos interesse o empresariado terá em continuar com a atividade ou, 

EMPRESAS VALOR % DEPRECIAÇÃO KM RODADO R$ /KM
Empresa "A" 73.122,63      12,00                       8.774,72               76.420,80             0,11      
Empresa "B" 1.319.407,34 12,00                       158.328,88           1.065.542,10        0,15      
Empresa "C" 981.358,93    12,00                       117.763,07           911.567,20           0,13      
Empresa "D" 809.148,93    12,00                       97.097,87             465.653,90           0,21      
CUSTO POR KM 0,15     

REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS + MÁQUINAS + ALMOXARIFADO 

EMPRESAS VALOR %  DEPRECIAÇÃOKM RODADO R$ /KM  
Empresa "A" 72.872,63       6,54                         4.767,33               76.420,80             0,06       
Empresa "B" 1.311.707,34  6,54                         85.785,66              1.065.542,10        0,08       
Empresa "C" 974.671,43    6,54                         63.743,51              911.567,20             0,07       
Empresa "D" 801.598,93    6,54                         52.424,57              465.653,90             0,11       
CUSTO POR KM 0,08     

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS  
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se assim o fizer, fará de forma não empenhada a desenvolver um trabalho de qualidade. 

(COMIDE, 1992, p. 90).  

Uma consideração a ser feita é sobre o valor da taxa de remuneração do capital. 

As taxas utilizadas pelo mercado financeiro são, de longe, maiores que os 12% histórica e 

teoricamente utilizados no país para esse setor de produção de serviços (XAVIER et al., 1992 

p. 64). 

A Tabela 14 mostra o cálculo do pessoal. A forma adotada foi o valor médio dos 

salários dos motoristas, cobradores, despachantes, manutenção e pró-labore, acrescidos dos 

encargos sociais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2009 das operadoras 

selecionadas, divididos pela quantidade média de quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

Tabela 14 – Cálculo do custo de pessoal por quilômetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

O custo com o pessoal foi de R$ 1,47 (hum real e quarenta e sete centavos) por 

quilômetro, o que comparado com o índice da metodologia de São Luís minimiza em 7% a 

tarifa. 

O cálculo das despesas com pessoal, atrelado com o pessoal da manutenção e 

administrativo, como sugerido pela metodologia GEIPOT, não mensura corretamente a tarifa 

no momento em que a relação existente entre elas não são proporcionais. Sugere-se calcular o 

valor médio dos salários mais encargos do pessoal da administração do sistema dividido pela 

quilometragem rodada no mês. 

A Tabela 15 mostra a depreciação de máquinas. A forma adotada foi o valor 

médio dos bens referente ao período de janeiro a dezembro de 2009 das operadoras 

selecionadas, dividido pela quantidade média de quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS SALÁRIOS ENCARGOS TOTAL KM RODADO R$ /KM
Empresa "A" 52.840,04      62,87                       86.060,57             76.420,80             1,13      
Empresa "B" 951.120,72    62,87                       1.549.090,32        1.065.542,10        1,45      
Empresa "C" 706.735,54    62,87                       1.151.060,17        911.567,20           1,26      
Empresa "D" 581.240,44    62,87                       946.666,30           465.653,90           2,03      
CUSTO POR KM 1,47     

PESSOAL (Motorista + Cobrador + Despachante +  Manutenção + Pró - labore
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Tabela 15 – Cálculo do custo da depreciação de máquinas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

O custo com depreciação de máquinas foi de R$ 0,01 (hum centavo) por 

quilômetro, o que, comparado ao índice da metodologia de São Luís, maximiza sobremaneira 

a tarifa. 

A Tabela 16 mostra o cálculo das despesas gerais como, por exemplo, energia 

elétrica, materiais de consumo e taxa de administração sindical. A forma adotada foi o valor 

médio dessas despesas referente ao período de janeiro a dezembro de 2009 das operadoras 

selecionadas, dividido pela quantidade média de quilômetros percorridos no mesmo período. 

 

Tabela 16 – Cálculo do custo das despesas gerais por quilômetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

O custo com as despesas gerais foi de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por 

quilômetro, o que, comparado ao índice da metodologia de São Luís, maximiza em 140% a 

tarifa. 

Na análise do item “Despesas gerais”, pelo mesmo motivo citado no item 

“Pessoal”, a respeito da combinação com o veículo novo, acredita-se que a combinação com 

quantidade de quilômetros rodados, que foi utilizada em nosso cálculo, ou ainda com números 

de funcionários e metros quadrados de edificação da empresa, ficaria mais apropriada na 

mensuração da tarifa. 

A Tabela 17 mostra o cálculo do seguro obrigatório e DPVAT. A forma adotada 

foi o valor médio desses impostos referente ao período de janeiro a dezembro de 2009 das 

EMPRESAS VALOR % DEPRECIAÇÃO KM RODADO R$ /KM
Empresa "A" 4.848,17        10,00                       484,82                  76.420,80             0,01      
Empresa "B" 87.267,06      10,00                       8.726,71               1.065.542,10        0,01      
Empresa "C" 64.844,27      10,00                       6.484,43               911.567,20           0,01      
Empresa "D" 53.329,87      10,00                       5.332,99               465.653,90           0,01      
CUSTO POR KM 0,01     

DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS

EMPRESAS VALOR KM RODADO R$ /KM
Empresa "A" 13.824,07      76.420,80                0,18                      
Empresa "B" 248.833,26    1.065.542,10           0,23                      
Empresa "C" 184.896,94    911.567,20              0,20                      
Empresa "D" 152.064,77    465.653,90              0,33                      
CUSTO POR KM 0,24                     

DESPESAS GERAIS (Energia Elétrica + Consumo + Tx de Administração Sindical)
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operadoras selecionadas, dividido pela quantidade média de quilômetros percorridos no 

mesmo período. 

Tabela 17 – Cálculo do custo do seguro obrigatório e DPVAT por quilômetro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

O custo com seguros e DPVAT foi de R$ 1,09 (Hum real e nove centavos) por 

quilômetro, o que, comparado ao índice da metodologia de São Luís, maximiza sobremaneira 

a tarifa. 

A metodologia de cálculo tarifário de São Luís bem como a GEIPOT não sugerem 

um coeficiente para as contingências, o que seria interessante em decorrência das 

sazonalidades que a atividade de transporte proporciona.  

Na Tabela 18, apresentam-se o valor da tarifa por empresa e a tarifa média, após 

realinhamento dos coeficientes na cidade de São Luís.  

 

Tabela 18 – Comparação do Cálculo da tarifa da cidade de São Luís comparada com GEIPOT, NTU e as quatro 
empresas estudadas na cidade de São Luís, conforme custos operacionais referentes à média de janeiro a 

dezembro de 2009 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2009  

 

A tarifa técnica recalculada da cidade de São Luís, considerando a análise dos 

custos operacionais culminou em R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos); a tarifa calculada 

EMPRESAS VALOR KM RODADO R$ /KM
Empresa "A" 64.000,00      76.420,80                0,84                      
Empresa "B" 1.152.000,00 1.065.542,10           1,08                      
Empresa "C" 856.000,00    911.567,20              0,94                      
Empresa "D" 704.000,00    465.653,90              1,51                      
CUSTO POR KM 1,09                     

SEGURO OBRIGATÓRIO + DPVAT

CUSTOS

 

São Luis

 

Geipot

 

NTU

 

S.Luis (Atualizado)

 

Emp. A

 

Emp. B

 

Emp. C

 

Emp. D

 

Combustível 

 

0,72        0,68      0,68      0,32                            0,25     0,32     0,28     0,45     
Lubrificante

 

0,10        0,10      0,12      0,07                            0,05     0,07     0,06     0,09     
Peças e Acessórios

 

0,07        0,06      0,07      1,29                            0,99     1,27     1,11     1,78     
Depreciação de Veículos

 

0,00        0,00      0,00      0,08                            0,06     0,08     0,07     0,11     
Remuneração de Veículos + Máquinas + Almoxarifado

 

0,00        0,00      0,00      0,15                            0,11     0,15     0,13     0,21     
Salários + Encargos (Pessoal Operação + Manutenção + PL)

 

0,00        0,00      0,00      1,47                            1,13     1,45     1,26     2,03     
Depreciação de Máquinas

 

0,00        0,00      0,00      0,01                            0,01     0,01     0,01     0,01     
Despesas Gerais

 

0,00        0,00       0,02      0,24                            0,18     0,23     0,20     0,33     
Seguro Obrigatório + DPVAT 0,00        0,00       0,00      1,09                            0,84     1,08     0,94     1,51     
Subtotal 0,89        0,84       0,88      4,71                            3,61     4,67     4,05     6,52     
IPKe 2,58                            2,58     2,58     2,58     2,58     
Tarifa técnica sem tributos 0,89        0,84       0,88      1,82                            1,40     1,81     1,57     2,52     
Tributos (ISS + PIS + COFINs + IR + CSL) 0,03        0,03       0,03      0,36                            0,27     0,35     0,31     0,49     
TARIFA TÉCNICA  0,92        0,87       0,92      2,18                           1,67   2,16   1,88   3,02   

CÁLCULO DA TARIFA NA CIDADE DE SÃO LUÍS 
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pela estrutura GEIPOT foi de R$ 0,92 (noventa e dois centavos); e a tarifa praticada hoje na 

cidade de São Luís é de R$ 1,70 (hum real e setenta centavos), logo comparando as tarifas, a 

análise dos custos, ela ficou 136,95% acima da calculada pela estrutura GEIPOT e 28,23% se 

comparada a que é praticada na cidade atualmente. 

Percebe-se também que em relação às empresas estudadas, a empresa “A” está 

sendo remunerada acima de sua composição de custos em 1,80% (hum vírgula oitenta por 

cento); a empresa “B” está com um déficit na ordem de 21,30% (vinte e um vírgula trinta por 

cento); a empresa “C” está com um déficit na ordem de 9,57% (nove vírgula cinquenta e sete 

por cento); e a empresa “D” com um déficit na ordem de 43,71% (quarenta e três vírgula 

setenta e um por cento). 

O custo variável na média dos cálculos da GEIPOT, NTU e São Luís remunerou a 

tarifa em R$ 0,40 (quarenta centavos), enquanto que a remuneração pelo realinhamento dos 

coeficientes de São Luís remunerou a tarifa em R$ 0,20 (vinte centavos), representando uma 

diferença de 50% (cinquenta por cento). 

O custo fixo, por sua vez, representou o grande diferencial entre as formas de 

cálculo, pois na média da GEIPOT, NTU e São Luís, a remuneração da tarifa foi de R$ 0,01 

(hum centavo) enquanto que a remuneração pelo realinhamento dos coeficientes de São Luís 

remunerou a tarifa em R$ 0,62 (sessenta e dois centavos).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois analisando as tarifas do transporte 

coletivo urbano da cidade de São Luís, constatou-se que o valor praticado na cidade está 

acima do valor calculado de acordo com a estrutura de cálculo.  

Observou-se que os coeficientes de cálculo tarifário, quando atualizados, acusam 

distorções entre os existentes na matriz e os recalculados.  

Observou-se, tomando por base as quatro empresas estudadas, que existe 

desalinhamento quanto ao preço tarifário calculado individualmente, evidenciando que a 

estrutura de custos das empresas é diferenciada e que a referida estrutura determina o 

potencial de ganho de cada uma delas à luz da tarifa vigente.  

Notou-se, que para o caso em análise, há empresas com superávits e outras, com 

déficits tarifários. Isso denuncia que as planilhas tarifárias que estão em uso para o cálculo do 

custo do transporte público coletivo de passageiros não estão atendendo adequadamente ao 

aceitável para atendimento às imposições da contratação pelo órgão regulador, por não 

explicitarem com clareza a realidade dos custos e investimentos necessários à boa prática 

empresarial, bem como à gestão dos contratos de delegação. 

O cálculo tarifário na cidade de São Luís é realizado por quilometragem média. 

Considerando que cada linha tem uma especificidade, que não coincide com outra linha, ainda 

que com a mesma quilometragem, o cálculo realizado por quilômetro/linha parece ser mais 

razoável, entretanto, reconhece-se que, para a realização do cálculo tarifário por esta 

alternativa, seria necessária uma mudança de estrutura organizacional no poder concedente 

bem como nas empresas prestadoras do serviço.   

O cálculo da depreciação em São Luís é feito em função da idade dos veículos e 

de forma decrescente, remunerando, consequentemente, a tarifa de forma também 

decrescente, o que dificulta a renovação da frota em decorrência da baixa conservação dos 

veículos e consequente dificuldade na comercialização.   

A metodologia de cálculo tarifário somente apresenta um item a título de 

remuneração, o do capital, na ordem de 12% ao ano. Este item é de custo e não pode ser 

entendido como sendo a remuneração da capacidade empresarial. Esse percentual poderia ser 

calculado de acordo com o mercado, pois fixando um percentual como acontece na 

metodologia atual, exclui-se a variabilidade do mercado, tolhendo dessa forma o estímulo de 

crescimento do negócio para os empresários. 
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Os coeficientes determinados na estrutura de cálculo na cidade de São Luís estão 

defasados e, por essa razão, não conseguem remunerar o transporte de forma eficaz.  

Diante da investigação realizada, observam-se algumas extensões da pesquisa 

como o reflexo do parâmetro do valor do veículo novo como indexador de vários custos, por 

exemplo, o valor dos imóveis e as despesas administrativas, pois não necessariamente a 

variação dos preços dos veículos novos é proporcional à atualização real dos investimentos.  

Além disso, pode-se considerar o reflexo do cálculo por eficiência da empresa, 

pois existem empresas eficientes e outras menos eficientes, sendo que, como o custo 

calculado refere-se ao custo médio do sistema, remunera-se pelo custo médio da empresa de 

mais alto custo, já que, se estas não forem excluídas, haverá um consequente aumento na 

rentabilidade das primeiras. 

O reflexo do cálculo da tarifa pode ser realizado de maneira dinâmica, ou seja, 

prospectada de forma a não representar a realidade dos momentos passados, mas a de 

momentos futuros, considerando que o mercado sofre mudanças ao longo do tempo, uma vez 

que na metodologia atual somente são consideradas após seu acontecimento. 

Com relação às hipóteses elencadas na Introdução do trabalho, evidenciou-se que 

os elementos da estrutura praticada na formação da tarifa pública de transporte urbano na 

cidade de São Luís não estão diferentes dos recomendados pelo poder concedente, pois se 

percebeu que o cálculo da tarifa obedece rigorosamente à estrutura recomendada, muito 

embora não seja respeitado o valor calculado.  

Os elementos apontados na estrutura da formação da tarifa pública não tendem a 

superestimar o valor tarifário, pois, de acordo com o cálculo utilizando, o sugerido por São 

Luís minimizou a mesma.  

Os elementos da formação da tarifa pública de São Luís estão desatualizados, pois 

se constatou que os coeficientes, quando atualizados, majoraram a tarifa. 
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ANEXO A  – Gráficos da tabela de involução. 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21 21 19 19 19 19 21 21

10.109.112,65 
12.370.331,00 

14.118.940,00 
12.197.432,00 

15.828.090,00 16.353.013,00 
18.790.121,00 17.631.268,00 

Empresas Operante Faturamento

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

867 796
696

861 869 877 941 998
780 716

626
775 782 767 817 873

5,52 5,73 5,891 6,75 6,589 6,63 6,8 6,542

Caracteristica da Frota
Frota Média Total Frota Média Operante Idade Média da Frota

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6.352.200
6.254.030

6.165.001
5.971.943

6.103.356
6.234.084

6.485.825
6.105.612

1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Km x Tarifa
Kilometragem média Rodada Tarifa Preponderante
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130 142
162 159 169 172 179 184

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Linhas Operadas

423.133
394.311

367.232
318.594

394.502
408.605

449.302
430.440

12.694.004
11.829.345

11.016.971
9.557.823

11.835.077
12.258.160

13.479.062
12.913.194

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Passageiros/dia x Passageiros/Mês
Passageiro/dia Passageiro/mês
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ANEXO B – Ofício Endereçado ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São 

Luís – SET SÃO LUÍS 

. 

São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

 

Ao. 

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís – SET SÃO LUÍS 

Ac. Sr. José Luis de Oliveira Medeiros 

Presidente 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste solicitar, mui respeitosamente, para fim único e específico de desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 

SÃO LUÍS 

1.Empresas operantes no sistema de transporte coletivo do período de jan 2002 a dez 

2009. 

2.Faturamento médio mensal do período de jan 2002 a dez 2009. 

3.Frota total, operante e sua idade no período de jan 2002 a dez 2009. 

4.Quilometragem média rodada e tarifa preponderante por empresa operante no período 

de jan 2002 a dez 2009.  

5.Linhas operadas no período de jan 2002 a dez 2009. 

6.Passageiro equivalente médio e mensal transportado no período de jan 2002 a dez 2009. 

7.Quantidade de Terminais de integração, frota operante, total de linhas e viagens no mês 

de dez 2009.  

8.Matriz da estrutura de cálculo da tarifa do transporte coletivo. 

9.Percurso quilométrico mensal no período de jan 2002 a dez 2009. 
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10. Preço médio de óleo diesel, pneu, veículo novo, salário de motorista, cobrador e 

despachante, apólice de seguro e DUT praticado na estrutura de cálculo tarifário no período de jan 

2002 a dez 2009. 

11.Aquisições de lubrificantes, peças e acessórios e outras despesas das empresas 

operantes do sistema de transporte coletivo do período de jan 2002 a dez 2009. 

 

 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO C – Ofício Endereçado a Secretaria de trânsito e transporte - SMTT 

. 

 

São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

 

A. 

Secretaria de trânsito e transporte - SMTT 

Ac. Sr. José de Ribamar Oliveira 

Secretário 

 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste solicitar, mui respeitosamente, para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 

SÃO LUÍS 

1.Empresas operantes no sistema de transporte coletivo do período de jan 2002 a dez 

2009. 

2.Faturamento médio mensal do período de jan 2002 a dez 2009. 

3.Frota total, operante e sua idade no período de jan 2002 a dez 2009. 

4.Quilometragem média rodada e tarifa preponderante por empresa operante no período 

de jan 2002 a dez 2009.  

5.Linhas operadas no período de jan 2002 a dez 2009. 

6.Passageiro equivalente médio e mensal transportado no período de jan 2002 a dez 2009. 

7.Quantidade de Terminais de Integração, frota operante, total de linhas e viagens no mês 

de dez 2009.  

8.Matriz da estrutura de cálculo da tarifa do transporte coletivo. 
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9.Percurso quilométrico mensal no período de jan 2002 a dez 2009. 

10. Preço médio de óleo diesel, pneu, veículo novo, salário de motorista, cobrador e 

despachante, apólice de seguro e DUT praticado na estrutura de cálculo tarifário no período de jan 

2002 a dez 2009. 

11.Aquisições de lubrificantes, peças e acessórios e outras despesas das empresas 

operantes do sistema de transporte coletivo do período de jan 2002 a dez 2009. 

 

 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 
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ANEXO D – Ofício Endereçado a Empresa de Transporte de Passageiros Urbanos da cidade de 

São Luís 

 

São Luís/MA, 10 de janeiro de 2010 

 

A. 

Empresa de Transporte de Passageiros Urbanos da cidade de São Luís 

Ac. Sr. Sócio proprietário  

Nesta 

 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste solicitar, mui respeitosamente, para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 

SÃO LUÍS 

1.Faturamento médio mensal de sua empresa do período de jan 2002 a dez 2009. 

2.Frota total, operante e sua idade no período de jan 2002 a dez 2009. 

3.Quilometragem média rodada e tarifa preponderante no período de jan 2002 a dez 2009.  

4.Linhas operadas no período de jan 2002 a dez 2009. 

5.Passageiro equivalente médio e mensal transportado no período de jan 2002 a dez 2009. 

6.Percurso quilométrico mensal no período de jan 2002 a dez 2009. 

7.Gasto médio do óleo diesel, pneu, veículo novo, salário de motorista, cobrador e 

despachante, apólice de seguro e DUT no período de jan 2002 a dez 2009. 

8.Aquisições de lubrificantes, peças e acessórios e outras despesas no período de jan 2002 

a dez 2009. 
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 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 
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ANEXO E – Ofício Endereçado a Empresas fornecedoras de Combustível na cidade de São Luís 

 

São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

A. 

Empresas fornecedoras de Combustível na cidade de São Luís 

Ac. Sr. Sócio proprietário  

Nesta 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem, por 

meio deste, solicitar mui respeitosamente, para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE SÃO LUÍS 

 

1.Valor do Óleo diesel no período de jan 2002 a dez 2009. 

2.Valor de lubrificantes no período de jan 2002 a dez 2009. 

 

 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

 Controladoria. 
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ANEXO F  – Ofício Endereçado a Empresas fornecedoras de pneus para empresas de Transporte de 
Passageiros Urbanos da cidade de São Luís 

 

São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

A. 

Empresas fornecedoras de pneus para empresas de Transporte de Passageiros Urbanos da cidade de 

São Luís 

Ac. Sr. Sócio proprietário  

Nesta 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste, solicitar mui respeitosamente para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 
DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 

SÃO LUÍS 
 

1.Valor do pneu no período de jan 2002 a dez 2009. 
 
 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 
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ANEXO G – Ofício Endereçado a Empresas fornecedoras de ônibus novos as empresas de 

Transporte de Passageiros Urbanos da cidade de São Luís 

 
São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

A. 

Empresas fornecedoras de ônibus novos as empresas de Transporte de Passageiros Urbanos da cidade 

de São Luís 

Ac. Sr. Sócio proprietário  

Nesta 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste, solicitar mui respeitosamente para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 
SÃO LUÍS 

 
1.Valor do ônibus novo no período de jan 2002 a dez 2009. 
 
 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 
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ANEXO H  – Ofício Endereçado ao Sindicato dos Empregados em empresas de Transporte de 

Passageiros Urbanos da cidade de São Luís 

 
São Luís/MA, 10 de Janeiro de 2010 

 

Ao. 
Sindicato dos Empregados em empresas de Transporte de Passageiros Urbanos da cidade de São Luís 

Ac. Sr. José Ribamar Rodrigues  

Presidente 

 

Assunto: Dados para pesquisa de mestrado 

 

MIGUEL SANTIAGO SILVA FILHO , brasileiro, maranhense, estudante do 

Mestrado Profissional em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará – UFC, vem por 

meio deste, solicitar mui respeitosamente para fim único e específico, o desenvolvimento da 

Dissertação de encerramento de curso que tem como tema “TARIFA PÚBLICA: UMA 

ANÁLISE NOS ELEMENTOS DE SUA FORMAÇÃO NA ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA, os 

dados abaixo: 

 

DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIV O DE 

SÃO LUÍS 

 

1.Convenção coletiva de trabalho dos motoristas, cobradores e despachantes nas 

empresas de transporte coletivo urbano no período de jan 2002 a dez 2009. 

 
 Considerando a brevidade de conclusão do trabalho de pesquisa, me coloco a disposição 

para pesquisar esses dados junto ao arquivo de vossa entidade, bastando somente marcar a data de 

início, caso haja necessidade. 

 Certo de poder contar com sua aquiescência ao pedido, bem como reconhecendo a 

relevância de nossa pesquisa para vosso interesse, subscrevo-me. 

 

Atenciosamente, 

 

Miguel Santiago Silva Filho 

Mestrando UFC 

Controladoria. 
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ANEXO I – RESPOSTA DE TRÊS EMPRESAS AOS OFICIOS ENVIADOS 

Em 8 de fevereiro de 2010 19:21, <folimpio1@hotmail.com> escreveu: 

  

Caro Miguel, 

  

Recebemos sua correspondência datada de 10/01/2010, e temos a informar que seria 

melhor vc apanhar esses dados no SET, considerando que fora feito um estudo de viabilidade e todas 

as empresas levaram suas demonstrações contábeis para lá. 

Com relação aos outros dados solicitados, coloco minha empresa a sua disposição para 

referida pesquisa. 

Vc pode vir a partir de amanhã às 08:00 e procure Sergio na Controladoria. 

Falei com duas outras empresas e as mesmas estão de acordo com o que falei e colocam 

suas instalações a sua disposição, são elas: 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

  

Grato, 

José Luis Medeiros 

Taguatur 

 

 

Fique protegido enquanto navega na Internet. Instale o Internet Explorer 8. 

 

 

 

--  

JESUS AMA VOCÊ  

Miguel Santiago S Filho  

(98) 32389317 - 88021299 Rua H,Qd 17, Casa 06, Parque Aurora São Luís - Maranhão  

CEP 65.053-650 

 

 

 


