
OS NÚMEROS daS EMpRESaS O que é levado em consideração na hora do pedido do aumento* do ônibus.

Os Indicadores usados pelas empresas Gidion e Transtusa 
para pedir um reajuste para o passe de ônibus para R$ 
2,65 por unidade ou 15,22% foram os comparativos dos 
meses de novembro de 2008 e março de 2010

NOvembRO de 2008  maRçO de 2010

Queda na quantidade de passageiros/mês

3.263.913
3.108.876

Queda no percurso programado (km/mês)

1.855.076,13
1.818.098,13

Queda no índice de passageiros por km

1,759
1,710

aumento no custo por km

4,1717
4,2952

Qual foi a conta feita pelas empresas?

4,2952

Os cálculOs dO reajuste fOram feitOs em cOnjuntO cOm mOacir BOgO, presidente da gidiOn,

O aumento vem, basicamente, de três partes

dos impostos federais (PIS e COFINS) e 
municipal (ISS).

Insumos (diesel, manutenção dos veículos, 
aumento do salário dos funcionários).

menos passageiros pagantes por quilômetro 
e aumento da frota.

Foi multiplicado o custo por quilômetro andado pelo percurso programado e dividido 
pelo número de pagantes nos ônibus no mês de março de 2010.

1 2 3
40% 14,28% 45,72%

x

1.818.098,13

Os passos para o aumento
empresas de ônibus 
estudaram a planilha de 
ônibus, no caso, segundo o 
mês de março.

Protocolaram na segunda-
feira um pedido na Prefeitura

a Prefeitura começa a 
analisar o pedido. a partir daí 
começam as negociações

depois de um consenso, se 
chega a um preço.

percurso programado

custo por km

7.809.094,52 3.108.876 passageiro/mês em 2010

2,511

valor da passagem

+ 0,140
2,651

impostos federais e municipais*

*O PIS e COFINS (CONTRIbuIçãO PaRa O FINaNCIameNTO da SeGuRIdade SOCIal) RePReSeNTam maIS 3,65%, Ou Seja, 
R$ 0,09 . O OuTRO ImPOSTO é O ISS (ImPOSTO SObRe SeRvIçOS) Que RePReSeNTa maIS 2%, Ou Seja R$ 0,05.

*NãO hOuve PedIdO SObRe O aumeNTO da PaSSaGem embaRCada. aTualmeNTe ela CuSTa R$ 2,70

caso a prefeitura conceda apenas o aumento segundo a inflação do ipca 
(Índice nacional de preços ao consumidor amplo), como ficaria?

Nesse caso, o prefeito Carlito merss (PT) daria um aumento de 4,83% (a 
porcentagem é representada pelos últimos 12 meses) em cima da passagem 
de R$ 2,30, o custo aumentaria em R$ 0,11.

valor da passagem hoje

Com aumento pelo IPCa

Com aumento pedido peals empresas

R$ 2,30

R$ 2,41

R$ 2,65

O tamanho da frota

da Gidion e a Transtusa

301 314

2008 2010

aumento de 4,32%


