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1 INTRODUÇÃO  

 

O serviço de táxi tem o objetivo de suprir o público de uma alternativa 

mais eficiente e conveniente que o transporte público regular. É considerado de 

utilidade pública e, por isso, compete ao Poder Público municipal seu planejamento 

e regulamentação. A operação de maneira geral é delegada a terceiros, através de 

procedimento de concessão de serviço. Este serviço é remunerado através de 

cobranças de tarifas fixadas pelo Poder Público e, em várias cidades, adota-se o uso 

de taxímetro como instrumento para esta cobrança. 

Para a determinação das tarifas deste serviço é essencial que o órgão 

gestor se capacite para tal. A exemplo do cálculo de tarifas de ônibus, são 

necessários o total conhecimento dos elementos que formam o custo do serviço 

(preços, características da frota, salários, custo de capital entre outros) e todos os 

demais dados operacionais relativos ao serviço (número de horas trabalhadas, 

números de auxiliares, quilometragem média das corridas, número de corridas por 

dia entre outros). Compõem a estrutura de cálculo tarifário: custos fixos e custos 

variáveis. 
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2 ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS  

 

A estrutura de custeio do calculo tarifário será dividido em custo/despesas 

relacionadas aos valores a serem executados para a efetiva oferta do serviço, assim 

sendo denominado como custos fixos. Os valores relacionados ao volume de 

atividade serão denominados como custos variáveis. 

 

2.1 CUSTOS FIXOS 

 

Os custos fixos são aqueles que seguem inalterados em relação ao 

volume de atividade, deste modo, não há mudança de valores relacionados ao 

aumento ou retração do volume de serviços executados. (BERTÓ; BEULKE, 2005) 

O calculo tarifário para execução do serviço de taxi terá como custos fixos 

os seguintes itens: 

 Remuneração do operador, impostos e provisões; 

 Depreciação do Veículo, Taxímetro e Luminoso; 

 Remuneração do Capital; 

 Seguros e taxas; 

 Lavação periódica e limpeza diária do veiculo. 

 

2.2 CUSTOS VARIÁVEIS 

 

O custo variável está diretamente ligado ao volume de atividade, de modo 

que varia conforme seu nível. Neste caso são considerados todos os custos e 

despesas relacionados a atividade, tais como insumos e manutenções. (SILVA, 

2008) 

O cálculo tarifário para execução do serviço de taxi terá como custos 

variáveis os seguintes itens: 

 Combustível; 

 Lubrificantes; 

 Rodagem; 

 Manutenção mecânica e elétrica. 
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3 PREÇOS BÁSICOS PARA O CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

 

A definição dos valores a serem utilizados para os cálculos dos custos 

fixos e variáveis serem obtidos no mercado regional, onde os preços serão tratados 

pelo seu valor médio. O período de coleta dos valores dos insumos será estimulada 

nas proximidades da instauração do reajuste tarifário. 

 

3.1 COMBUSTÍVEL  

 

O abastecimento dos veículos de táxis é feito em postos de combustíveis, 

então se deve obter os dados de nos postos da região para os diferentes tipos de 

combustíveis utilizados na frota ou pesquisa do preço médio da região na ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 

 

3.2 LUBRIFICANTES  

 

A troca de lubrificantes pode ser realizada em vários pontos da cidade, tal 

como, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, entre outras. Como critério de 

pesquisa, será adotado o valor cobrado pelos lubrificantes nas oficinas mecânicas 

das concessionárias das marcas dos automóveis e caso não haja uma na região, 

será realizado cotação em empresas revendedoras de lubrificantes da cidade. 

 

3.3 LAVAÇÃO GERAL E LIMPEZA BÁSICA  

 

A lavação geral é considerada como a limpeza interna e externa do 

veiculo, de modo mais minucioso. Neste caso serão indicados a realização de 

lavações gerais a cada 15 (quinze) dias, resultando em 2 (duas) por mês. 

A limpeza básica é considerada como o serviço de manter a limpeza 

interna do veiculo de modo aceitável, tal como a limpeza externa de forma rápida, 

mantendo a aparência dos veículos como agradáveis para os usuários. 

A pesquisa dos valores será realizada em lavações do município e posto 

de combustíveis que comercializam a lavação rápida em seus estabelecimentos. 
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3.4 RODAGEM  

 

O tipo de pneu será obtido a partir da documentação disponibilizada na 

aferição realizada nos taxímetros, assim sendo, será contabilizado os modelos e 

tamanhos. A pesquisa de preço será realizada nas principais revendedoras de pneu 

da região, sendo pesquisado modelo, tamanho e marca. O valor médio do pneu será 

dado pela média ponderada dos preços pesquisados em relação a quantidade 

utilizada. 

 

3.5 PESSOAL  

 

O gasto com pessoal serão considerados o valor pago ao operador do 

sistema (motorista) adicionado das provisões de férias e décimo terceiro salário, 

FGTS e a Contribuição Previdenciária.  

O salário do operador será considerado o valor da remuneração do 

motorista de transporte coletivo urbano do ano vigente. Assim sendo, para efeito de 

calculo, os encargos sociais e provisões serão representados, a partir da soma de 

seu montante, como 47,44% do salário estipulado. Deste modo, o índice proposto é 

disposto em: 

 

Tabela 1 - Encargos Sociais e Provisões 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES INDICE 

PROVISÃO DE FÉRIAS 8,33% 

PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS 2,78% 

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 8,33% 

FGTS 8,00% 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (20%) 20,00% 

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES 47,44% 

 

3.6 SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS  

 

Os valores dos seguros, impostos e taxas serão coletados e dispostos no 

primeiro momento em valores anuais. 
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3.6.1 Seguro Obrigatório  

 

A consulta de preço será realizada junto ao Detran-SC. 

 

3.6.2 Seguro do Automóvel  

 

O seguro do automóvel é necessário para que o equipamento seja 

protegido contra situações que possam prejudicar o interesse do poder publico em 

garantir o atendimento da população. Os casos de furtos, incêndios e colisões 

possam ser segurados, de modo que a atividade seja exercida com mais segurança 

ao operador.  

O valor do seguro será obtido a partir das respectivas apólices e 

comprovações de pagamento, a partir de média aritmética. 

 

3.6.3 Aferição do taxímetro  

 

A consulta de preço será realizada junto ao IMETRO-SC 

 

3.6.4 Inscrição no Cadastro  

 

O valor da inscrição no cadastro são valores pagos uma única vez, sem 

reincidência, assim sendo, seu valor será transformado em anual a partir da sua 

divisão pelo período de vida útil do veiculo. O preço é composto pela diferença de 

valor do primeiro emplacamento para o licenciamento anual adicionado pela taxa de 

cadastro de veículo junto a ASTC. 

 

3.6.5 Sindicato  

 

O valor pago ao sindicato será considerado no calculo tarifário, por 

considerar que o operador goza de benefícios ao se associar a instituição que o 

represente, além de benefícios no âmbito pessoal. O valor a ser considerado será o 

total de pagamentos realizados pelos taxistas no período de um ano. A consulta de 

valores será realizada junto ao Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários 

de Criciúma. 
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3.6.6 Licenciamento  

 

A consulta de preço será realizada junto ao Detran-SC. 

 

3.6.7 Licença de Tráfego  

 

O valor é definido com base na UFM cobrada no município, que é 

estabelecida por lei anual especifica. O valor é referente a 1 UFM acrescido de 10% 

da UFMm referente ao preço público.  

 

3.6.8 Contribuição Sindical  

 

A contribuição sindical é obrigatória no território nacional, sendo cobrado 

o valor de 1(um) dia trabalhado e sendo repassado ao governo federal e 

apresentação do comprovante de pagamento junto ao órgão gestor. 

 

3.6.9 Imposto Sobre Serviço – ISS  

 

Consulta de valores através da Prefeitura Municipal de Criciúma e 

apresentação do comprovante de pagamento junto ao órgão gestor. 

 

3.6.10 Alvará  

 

Consulta de valores através da Prefeitura Municipal de Criciúma e 

apresentação do comprovante de pagamento junto ao órgão gestor. 

  

3.6.11 Taxas ASTC 

 

As outras taxas são o total de pagamentos realizados pelos taxistas 

referentes a taxas de serviços obrigatórios na ASTC. O valor a se considerar no 

cálculo é o obtido na divisão do total das taxas pagas pelos taxistas no período 

correspondente ao levantamento pelo número de taxistas considerados na planilha. 
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3.6.11 Troca de Tarifa no taxímetro 

 

Taxa referente a troca de tarifa no taxímetro coletada junto à oficina 

credenciada a empresa fabricante do taxímetro e ao INMETRO. Esta taxa é a 

referente ao valor cobrado na última troca de tarifa.  

 

3.6.11 Taxas Diversas 

 

Referente a outras taxas não descritas anteriormente que possam vir a 

onerar o serviço, sendo incluídas após justificativa técnica e aprovação em reunião 

com taxistas e representantes dos consumidores.  

 

3.7 EQUIPAMENTOS  

 

3.7.1 Veículo  

 

A pesquisa de preços de veículos novos através de notas fiscais ou site 

da FIPE. 

 

3.7.2 Taxímetro 

 

A pesquisa de preços unitários na revendas da cidade para os diferentes 

tipos de taxímetros (novos) utilizados na frota, bem como o custo de mão de obra 

para a instalação.  

 

3.7.3 Luminoso  

 

A pesquisa de preços unitários na revendas da cidade e região para as 

diferentes marcas de luminosos utilizados. 

 

3.7.3 Outros Equipamentos 

 

Pesquisa de preços unitários na revendas da cidade ou nota fiscal para os 

diferentes tipos de equipamentos que possam vir a ser solicitados, para melhoria do 
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serviço prestado, sendo previamente aprovados pela ASTC e pelos signatários do 

TAC. Como por exemplo: impressora de taxímetro e kit de GNV. Que serão 

depreciados e remunerados conforme a categoria onde forem enquadrados. 
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4 ÍNDICES TÉCNICOS DE CONSUMO  

 

Os coeficientes de consumo indicam quanto cada custo é utilizado por 

quilômetro rodado ou sua incidência mensal. Para os custos variáveis deve-se fazer 

consulta da estimativa de consumo contida no manual do veículo, através das 

concessionárias ou empresas de manutenção especializada. Já para os custos fixos, 

deve-ser pesquisar a legislação vigente para obter dados quanto a jornada de 

trabalho, taxas, impostos e período de vida útil dos equipamentos para cálculo da 

depreciação e remuneração do capital investido. 

 

4.1 COMBUSTÍVEL  

 

O índice de consumo de combustível é obtido por média ponderada, 

levando em consideração a quantidade de veículos que utilizam cada tipo de 

combustível e o consumo de combustível, em quilômetros por litro, definidos por 

Institutos de Metrologia, para cada marca e modelo.  

 

4.2 LUBRIFICANTES  

 

O índice de consumo de lubrificantes do motor é obtido por meio de média 

ponderada levando em consideração a capacidade do reservatório do veículo e o 

período de troca, de acordo com o manual do veículo. 

 

4.3 LAVAÇÃO GERAL E LIMPEZA BÁSICA  

 

A lavação geral e limpeza básica serão definidas de acordo com a 

necessidade mínima de higiene ao passageiro. 

 

Tabela 2 - Índice de consumo de lavação 
ÍNDICE DE CONSUMO DE LAVAÇÃO GERAL 2 un/MÊS 

ÍNDICE DE CONSUMO DE LIMPEZA BÁSICA 8 un/MÊS 
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4.4 RODAGEM  

 

O índice de consumo é obtido por média ponderada, do mesmo modo que 

os demais itens, porém há a multiplicação por 4 (quatro), pelo fato do veículo ter este 

número de pneus. 

 

4.5 PESSOAL  

 

O índice de consumo de pessoal é baseado na quantidade de dias e 

horas trabalhadas por um motorista, com base em pesquisa realizada junto os 

próprios taxistas.               

                                                                                                                                                                                       

4.6 EQUIPAMENTOS  

 

Os equipamentos serão depreciados pelo período de vida útil a critério do 

órgão gestor, sendo considerado como valor de saldo residual de 30%. 
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5 PARÂMETROS OPERACIONAIS  

 

A definição dos parâmetros operacionais se dá com base na pesquisa em 

indicadores de produção e na composição da frota. 

 

5.1 INDICADORES DE PRODUÇÃO  

 

5.1.1 Coeficiente de Ocupação  

 

O valor do coeficiente será definido pela porcentagem que o veículo anda 

ocupado por passageiros pagantes. A obtenção do seu valor será por meio de 

pesquisa junto aos taxistas, de modo a estipular índice. Na impossibilidade da 

obtenção deste coeficiente será utilizado com base no Manual da ANTP (2003), o 

valor de 60% para os cálculos. 

 

5.1.2 Quilometragem Rodada Total  

 

A quilometragem total será obtida por meio de pesquisas realizadas junto 

aos taxistas, de modo, que os valores serão atribuídos mensalmente. 

 

5.1.3 Quilometragem Ocupada por Passageiros  

 

O valor da quilometragem ocupada é definido pela multiplicação do 

coeficiente de ocupação pela quilometragem rodada no mês. 

 

�������������	������� = �����������	��	�����ÇÃ�	 × �������������	������ 

 

5.1.4 Distância Média da Viagem  

 

A distância média será obtida por meio de pesquisas realizadas junto aos 

taxistas, e calculada a partir de média ponderada.. 
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5.1.5 Número de corrida com Passageiros  

 

O número de corridas praticadas no mês é definido pela divisão do total 

de quilometragem ocupada por passageiros pela distância média por viagem. 

 

�Ú����	��	������� =
�������������	�������

����Â����	�É���	���	������
 

 

5.2 COMPOSIÇÃO DA FROTA  

 

A composição da frota será realizada baseada na documentação 

apresentada a ASTC, além de pesquisa junto aos manuais dos fabricantes e 

Institutos de metrologias. 

 

5.2.1 Tipo de combustível  

 

A participação do tipo de cada combustível na formação do preço será 

baseada na real utilização de cada combustível, utilizando-se de informações 

apresentadas pelos taxistas. 

 

5.2.2 Total de Veículos do Sistema  

 

O total de veículos será levantado com pesquisa realizado nos arquivos 

do Órgão Gestor. 

 

5.2.3 Idade dos Equipamentos 

 

A idade dos veículos, taxímetros, luminosos e outros equipamentos, será 

levantada com pesquisa realizada nos arquivos do Órgão Gestor e tabulados 

conforme sua participação, de modo a compor os cálculos de depreciação e 

remuneração. 
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6 CÁLCULO DO CUSTO VARIÁVEL 

 

O calculo do custo variável será baseado na multiplicação do preço 

pesquisado de cada item pelo índice de consumo. 

 

6.1 COMBUSTÍVEL  

 

�� = ��	 × ��� 

 

Onde: 

CC = Custo do combustível (R$/km) 

PC = Preço do combustível (R$/L ou R$/m³) 

ICC = Índice de consumo de combustível (L/km ou m³/km) 

 

6.2 LUBRIFICANTES  

 

��� = ��� × ���� 

 

Onde: 

CLu = Custo do lubrificante (R$/km) 

PLu = Preço do lubrificante (R$/L) 

ICLu = Índice de consumo de lubrificante (L/km) 

 

6.3 RODAGEM  

 

�� = ��	 × ��� 

 

Onde: 

CR = Custo da rodagem (R$/km) 

PP = Preço do pneu (R$/un) 

ICP = Índice de consumo de pneu (un/km) 
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6.4 MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA 

 

A manutenção será considerada como sendo 1,1% do valor do veiculo 

desembolsados mensalmente, baseado no Manual da ANTP (2003). 

 

�� =
0,011	 × ��

��
 

 

Onde: 

CM = Custo da manutenção (R$/un.km) 

PV = Preço do veículo (R$/un) 

QM = Quilometragem rodada mensal (km) 
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7 CÁLCULO DO CUSTO FIXO 

 

O cálculo do custo fixo será baseado nos gastos realizados durante o 

mês. 

 

7.1 REMUNERAÇÃO DO OPERADOR 

 

�� = �� × (1 + 	����) 

 

Onde: 

CO = Custo com operador (R$/MÊS) 

RO = Remuneração do operador (R$/P) 

IESP = Índice de encargos sociais e provisões (P/MÊS) 

 

7.2 DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

 

A depreciação dos equipamentos será baseada no método linear, onde o 

valor será igual durante todo o período de depreciação. Estão incluídos nos 

equipamentos o veículo, o taxímetro, o luminoso e outros equipamentos que possam 

vir a auxiliar na prestação do serviço de táxi. 

 

�� =

�� × �
(100 − ���)

100 �

12
���

 

 

Onde: 

DE = Depreciação do equipamento (R$/un.MÊS) 

PE = Preço do equipamento (R$/un) 

VRE = Valor residual do equipamento 

VUE= Vida útil do equipamento (ANO) 
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7.3 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL 

 

A remuneração do capital investido é o valor que remunera o investimento 

realizado pelo permissionário, de modo geral, será considerado um alíquota de 1% 

sobre o valor total dos equipamentos, descontando o valor da depreciação 

acumulada durante o tempo. 

 

7.3.1 Depreciação Acumulada  

 

��� = ���	 ×	�
�
(100 − ���)

100 �

���
� × �� 

 

Onde: 

DAE = Depreciação acumulada do equipamento (R$/un) 

IME = Idade média do equipamento (ANO) 

VRE = Valor residual do equipamento 

VUE = Vida útil do equipamento (ANO) 

PE = Preço do equipamento (R$/un) 

 
 
7.3.2 Remuneração do Capital  

 
�� = (�� − ���) × 0,01 

 
 

Onde: 

RE = Remuneração de capital investido em equipamentos (R$/un.mês) 

PE = Preço do equipamento (R$/un) 

DAE = Depreciação acumulada do equipamento (R$/un) 

 

7.4 SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS  

 

O valor mensal será apurado pelo somatório de todos os seguros, 

impostos e taxas dispostas na pesquisa de preço, o qual realizado anualmente, 

portanto necessário a divisão por 12 (doze). 
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7.5 LAVAÇÃO GERAL E LIMPEZA BASICA  

 

�� = ��� × ��� + ��� × ��� 

 

Onde: 

CL= Custo da lavação (R$/MÊS) 

PLg = Preço do lavação geral (R$/un) 

PLb = Preço do limpeza básica (R$/un) 

ICLg = Índice de consumo de lavação geral (un/MÊS) 

ICLb = Índice de consumo de limpeza básica (un/MÊS) 
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8 CUSTO TOTAL 

 

8.1 CUSTO TOTAL MENSAL 

 

�� = �� + (�� × ��) 

 

Onde: 

CT = Custo total (R$/MÊS) 

CF = Custo fixo (R$/MÊS) 

CV = Custo variável (R$/km) 

QM = Quilometragem rodada mensal (km/MÊS) 

 

8.2 CUSTO TOTAL POR QUILÔMETRO 

 

���� = 	
��

��
 

 

Onde: 

CTkm = Custo total por quilometro(R$/km) 

CT = Custo total (R$/mês) 

QM = Quilometragem rodada mensal (km/mês) 

 

8.3 CUSTO TOTAL POR QUILÔMETRO 

 

��� = 		����	�	��� 

 

Onde: 

CVi = Custo da viagem média (R$/viagem)  

CTkm = Custo total por quilometro(R$/km) 

QVi = Quilometragem média por viagem (km/viagem) 
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9 CÁLCULO DA TARIFA 

 

 Bandeirada: 35% do custo da viagem média; 

 Bandeira 1: 65% do custo da viagem média dividido pela ocupação 

da viagem; 

 Bandeira 2: 20% sobre a bandeira um, correspondente a correção 

de hora noturna; 

 Hora parada: corresponde a receita de uma corrida; 

 Bagagens: máximo de 35% do custo da viagem média, ou seja, 

uma bandeirada. 

 

NOTA: o taxista poderá ser remunerado pelo transporte de bagagens somente 

quando a mesma exceder a dois volumes de mão, mediante ato do Poder Executivo. 

É de livre negociação entre o taxista e o passageiro o valor da cobrança, 

respeitando-se o limite de uma bandeirada pelo total de bagagens a serem 

transportadas, sendo proibida a cobrança pelo transporte de cadeira de rodas ou 

aparelhos ortopédicos para pessoas portadoras de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida, inclusive temporária. 

 

9.1 BANDEIRADA  

 

�� = ���	�	0,35 

 

Onde: 

BN = Bandeirada (R$/viagem) 

CVi = Custo da viagem média (R$/viagem)  

 

9.2 BANDEIRA 1  

 

�1 =
���	�	0,65

���	�	��
 

 

Onde: 

B1 = Bandeirada um (R$/km) 



23 

CVi = Custo da viagem média (R$/viagem)  

QVi = Quilometragem média por viagem (km/viagem) 

CO = Coeficiente de ocupação 

 

9.3 BANDEIRA 2  

 

�2 = �1 × 1,2 

 

Onde: 

B2 = Bandeirada um (R$/km) 

B1 = Bandeirada um (R$/km) 

 

9.4 HORA PARADA  

 

�� = �� + (�1 × ����) 

 

Onde: 

HP = Hora parada (R$/h) 

BN = Bandeirada (R$/v) 

B1 = Bandeirada um (R$/km) 

QOVi = Quilometragem ocupada por viagem (km/v) 

 

9.5 BAGAGENS  

 

�� < �� 

 

Onde: 

BG = Cobrança pelo total de bagagens (R$/viagem) 

BN = Bandeirada (R$/viagem) 
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APÊNDICE - PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO 

 
 


