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RESUMO 

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar o estudo de caso de um projeto de aplicação da 

metodologia DMAIC na análise das principais causas de acidentes ferroviários da empresa 

MRS Logística S.A. e propor melhorias de maneira a aumentar o controle do processo e 

reduzir o número de ocorrências. Acidentes ferroviários podem estar relacionados a diferentes 

causas e devem ser analisados e tratados de maneira particular, sendo que o desenvolvimento 

de programas e indicadores corporativos têm sido as principais ferramentas de controle desse 

processo. Dessa forma, o conhecimento das particularidades de cada tipo de acidente 

possibilita que os focos do projeto sejam identificados e tratados de maneira individual, 

possibilitando o maior impacto no resultado esperado, ou seja, a redução satisfatória do 

número de ocorrências ferroviárias. A análise dos fatores e a definição dos focos do trabalho 

são realizadas com base em ferramentas estatísticas demonstrando que é possível a aplicação 

de tais conceitos em um setor de suporte de uma empresa de serviços. O resultado esperado de 

um projeto dessa natureza é um diagnóstico geral da companhia que permita identificar os 

principais agentes causadores de ocorrências ferroviárias, além de um plano de ação 

construído em conjunto com todas as áreas envolvidas que possibilite aumento do controle e 

melhoria dos processos. 

 

Palavras-chave: Seis Sigma, DMAIC, Causa sistêmica, Acidentes ferroviários 



 

 
ABSTRACT 

This paper aims at presenting the case study of the application of DMAIC methodology in the 

analysis of the main causes of rail accidents in MRS Logística SA, and proposes 

improvements in order to increase processing control and to reduce the number of occurrences. 

Railway accidents may be related to different causes and should be analyzed and treated in 

particular ways. Program development and corporate indicators have been the main tools for 

controlling this process. Thus, the knowledge of the particularities of each type of accident 

enables the identification of the focal points and individual treatment, impacting on the final 

result, which is the satisfactory reduction of the number of rail occurrences. The factors’ 

analysis and the definitions of the focal points of the work are performed based on statistical 

tools demonstrating that it is possible to apply these concepts in a supporting sector of a 

service company. The expected outcome of such a project is a general diagnosis of the 

company to identify the main actors of rail accidents, plus an action plan built together with 

all involved areas, enabling increased control and process improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desde o início da era industrial, a busca pela excelência nas operações ocorre de 

forma cada vez mais intensa, sendo o principal fator impulsionador a pesquisas e 

desenvolvimento de novas práticas e ferramentas de qualidade que contribuem com a 

eficiência operacional. Atualmente, o aumento dos níveis de serviço é fundamental para 

equilibrar os desvios de interesse que existem entre clientes e fornecedores, mesmo que, 

segundo Trad (2009), essa relação se desloque cada vez mais a favor dos clientes. 

Diante desse cenário, é desenvolvido o Programa Seis Sigma que foi considerado o 

programa de qualidade do século XXI (WERKEMA, 2006). Esse programa ganhou 

visibilidade com a divulgação de casos de sucesso de grandes empresas, como a Motorola, 

General Eletric e Citibank, que apresentaram altos ganhos financeiros em função da redução 

de custos de produção, aumento do quadro de clientes e boa taxa de retenção de clientes 

tradicionais (CARVALHO, 2007). 

O forte alinhamento dos objetivos estratégicos das organizações com a melhoria de 

resultados tem valorizado o pensamento e os métodos estatísticos e analíticos como meios 

vitais para atingir a excelência operacional (SANTOS, 2008). Isso ocorre em função do 

grande embasamento estatístico que existe no desenvolvimento do Programa Seis Sigma, que 

propõe a diminuição de custos, eliminação de desperdícios e redução da variabilidade do 

processo com base na aplicação de métodos e ferramentas estatísticas, tanto no diagnóstico 

inicial da organização, quanto na forma de controle de resultados. 

Dessa forma, ao longo dos últimos anos, o Seis Sigma vem ganhando cada vez mais 

destaque e atenção tanto no meio acadêmico, quando no meio empresarial (SANTOS, 2008). 

Segundo o autor, a melhoria do desempenho do negócio contribui para o aumento do 

potencial competitivo e impulsiona as ações estratégicas e gerenciais que priorizam a 

melhoria contínua, incremento da capacidade de inovação e redução de custos e desperdícios, 

que são fatores fundamentais para a excelência operacional e ganho de visibilidade no 

mercado. 

Como forma de operacionalização desses objetivos, é possível citar o ciclo DMAIC 

(Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) como metodologia para melhoria contínua 

baseada na filosofia do Seis Sigma (SOUZA, 2007). A aplicação dessa metodologia é o 
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primeiro passo para a obtenção dos resultados esperados com o desenvolvimento do trabalho 

a partir do aumento da confiabilidade e da eliminação dos diferentes tipos de erros, como, por 

exemplo, falhas de manutenção, operacionais ou acidentes.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Ao lado da busca pelo desenvolvimento sustentável, a segurança das operações vem 

assumindo papel estratégico prioritário na gestão de grandes empresas no Brasil, podendo-se 

identificar muitas oportunidades de trabalho nessa área, que normalmente é rigorosamente 

acompanhada pela alta gestão. 

Esse aumento dos níveis de segurança passa a ser um foco estratégico que deve 

suportar as ações que garantirão a melhoria contínua dos processos operacionais (SOUZA, 

2007). Nesse momento, a filosofia Seis Sigma direciona a aplicação da metodologia DMAIC 

cujas saídas terão o objetivo principal de reduzir desperdícios e aumentar produtividade com 

base na minimização de falhas e acidentes. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho apresenta a filosofia Seis Sigma a partir da aplicação da metodologia 

DMAIC como ciclo de melhoria contínua no processo de prevenção e tratamento de acidentes 

ferroviários. Essa aplicação indica como a melhoria de processo pode gerar resultados na 

redução do número de ocorrências a partir de uma associação de segurança com qualidade 

tendo como eixo o conceito de falha. 

Os benefícios esperados com a conclusão do trabalho são dar suporte à tomada de 

decisões gerenciais e atestar que a melhoria de processos internos impacta, mesmo que 

indiretamente, nos resultados estratégicos corporativos. 

A expectativa é que o principal produto do trabalho seja um plano de ação que 

contribua para a redução do número de ocorrências ferroviárias por meio do aprimoramento 

das ferramentas e técnicas de tratamento e prevenção de acidentes. 

Para isso, o trabalho conta com uma análise inicial de diagnóstico dos principais 

agentes causadores desse tipo de ocorrência cujas saídas serão base para a análise crítica dos 

processos e insumo para a construção do plano de melhorias sistêmicas. 
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1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

A aplicação da sequência de etapas proposta pela metodologia DMAIC permite 

levantar as melhoria de processo necessárias para aumentar a efetividade dos métodos 

internos de prevenção e tratamento de acidentes. Essas melhorias configuram o aumento da 

confiabilidade e a redução da variabilidade do processo de segurança da empresa, que são os 

fatores fundamentais e predecessores à redução do número de acidentes. 

Essa aplicação do DMAIC resulta no diagnóstico do problema sistêmico por meio do 

qual será possível levantar os agentes causadores de ocorrências ferroviárias possibilitando 

definir os focos do trabalho. 

O tratamento desses focos por meio de melhorias e criação de novas ferramentas de 

controle possibilitará a redução da variabilidade do processo e o sucessivo tratamento das 

causas para, enfim, atingir a redução do número de ocorrências esperada. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O principal objetivo do trabalho é atestar que a aplicação da metodologia DMAIC 

pode gerar melhorias em processos internos que suportarão os ganhos esperados nos 

resultados estratégicos da companhia. 

Além disso, o trabalho possui especificamente o objetivo gerencial de propor o plano 

de melhoria de processo que garantirá os ganhos esperados. Para isso, a aplicação do DMAIC 

possuirá uma abordagem mais enxuta, sendo fortemente focado nas fases de Definir, Medir e 

Analisar, haja vista o objetivo de propor melhorias para as ferramentas de análise desse 

processo de ocorrências ferroviárias. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Como o objetivo do trabalho é dar suporte à tomada de decisões que visem à 

melhoria do processo de prevenção e tratamento de acidentes ferroviários, foi estuda a 

filosofia do Seis Sigma já com o intuito direcionado de aplicação de seus fundamentos no 

setor de serviços (transporte e logística) fazendo um paralelo entre os objetivos de qualidade e 

os objetivos sustentáveis de segurança. 
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O estudo dessa disciplina permitiu a identificação da oportunidade de aplicação da 

metodologia DMAIC em processos já existentes como uma forma de dar início a um ciclo de 

melhoria contínua que teria o objetivo principal de garantir o aprimoramento e 

amadurecimento dos processos de prevenção e tratamento de acidentes. 

A aplicação dessa metodologia se inicia com a verificação de efetividade dos 

métodos de controle de ocorrências ferroviárias apresentados pela MRS Logística atualmente. 

A principal saída dessa primeira etapa é a identificação da melhor alternativa de trabalho que 

maximize os resultados esperados. A partir desse levantando prévio, portanto, será realizada 

uma revisão bibliográfica que permita identificar as melhores fontes de pesquisa e referências 

que para o desenvolvimento do trabalho. 

Após esse levantamento inicial, será realizado um acompanhamento dos indicadores 

de segurança da empresa iniciando, dessa forma, a coleta de dados necessários para alimentar 

o trabalho. 

Tendo a coleta de dados concluída, inicia-se a etapa de análise, que será suportada 

pela revisão bibliográfica realizada anteriormente. Espera-se dessa etapa a aplicação dos 

métodos mais adequados para análise do problema em foco de maneira a contribuir para a 

identificação das causas, para as quais serão propostas soluções no final do trabalho. 

A última etapa trata-se da elaboração do relatório do trabalho onde serão 

apresentados as conclusões e os resultados atingidos. 

A metodologia de pesquisa a ser usada nesse trabalha segue o seguinte diagrama: 

 
Figura 1 – Metodologia de pesquisa 

Fonte: O autor 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é estruturado em cinco capítulos que abordam os seguintes tópicos: 

Capítulo I: Justificativa, objetivos, escopo e metodologia do trabalho. 

Capítulo II: Revisão bibliográfica e embasamento teórico sobre o Programa Seis 

Sigma e a metodologia DMAIC. 

Capítulo III: Apresentação do diagnóstico realizado com base na aplicação da 

metodologia DMAIC e proposta de um plano de melhoria para o processo de tratamento e 

prevenção de acidentes ferroviários. 

Capítulo IV: Apresentação dos resultados obtidos com trabalho. 

Capítulo V: Conclusões finais sobre o trabalho. 
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2. PROGRAMA SEIS SIGMA 

Esse capítulo vem apresentar uma revisão dos principais conceitos que envolvem a 

implantação de um projeto Seis Sigma bem como a utilização da metodologia DMAIC nesse 

processo de forma a dar suporte ao desenvolvimento do trabalho. 

2.1 CONCEITO 

As teorias administrativas utilizadas atualmente mostram a importante necessidade 

de melhoria dos processos das empresas, sejam elas motivadas pelos clientes ou pelos 

concorrentes (GONÇALVES, 2008). Essas melhorias, normalmente, estão relacionadas ao 

aumento da qualidade de processos, produtos ou serviços que gerarão ganhos associados à 

redução de variabilidade, eliminação de desperdícios e aumento de confiabilidade. 

Dessa forma, uma das alternativas que podem dar suporte ao aumento da qualidade e 

à consequente melhoria dos processos é a utilização de programas que apoiam a 

competitividade e o desempenho organizacional, como o Seis Sigma. Segundo Werkema 

(2006), o Seis Sigma é uma estratégia gerencial que tem o objetivo de fornecer um alto 

retorno financeiro por meio do drástico aumento de lucratividade, que é o principal resultado 

da melhoria de processos focada na qualidade. 

A maior diferença entre o Seis Sigma e os demais programas de qualidade, além da 

garantia do alto retorno financeiro, é o método de medição de desempenho das empresas. Por 

meio de uma Escala Sigma que mede a quantidade de defeitos de um processo por milhão, é 

possível medir o nível de qualidade das empresas. Dessa forma, o nível esperado de um 

projeto Seis Sigma é que o processo atinja à razão de 3,4 defeitos por milhão, ou seja, muito 

próximo do zero defeito (WERKEMA, 2006). 

A partir da tabela abaixo, pode-se comparar o desempenho esperado de um projeto 

Seis Sigma com os demais níveis de qualidade que costumavam ser usados: 



16 

 

 

Nível de 

qualidade 

Defeito por milhão 

(ppm) 

Custo da não qualidade 

(% do faturamento da empresa) 

Dois sigma 308.537 Não se aplica 

Três sigma 66.807 25 a 40% 

Quatro sigma 6.210 15 a 25% 

Cinco sigma 233 5 a 15% 

Seis sigma 3,4 < 1% 

Quadro 1 - Tradução do nível da qualidade para a linguagem financeira 
Fonte: Werkema, 2006 

Muitos são os casos de sucesso com a implantação do Programa Seis Sigma. De 

acordo com Werkema (2006), pode-se colocar como um exemplo os bons resultados obtidos 

pela GE em suas diferentes áreas: aumento de produtividade, rapidez e diminuição do custo 

na cartão de crédito, redução de 98% dos defeitos no sistema de cobrança, melhoria no 

processo de fabricação de policarbonatos de modo a atender exatamente as necessidades de 

seus clientes, entre outros. 

2.2 FASES DE IMPLANTAÇÃO 

Além de propor a metodologia e as ferramentas utilizadas ao longo da implantação, o 

Seis Sigma define claramente o perfil profissional necessário para seleção da equipe. Por 

exemplo, o responsável por cada área envolvida no programa deve ter conhecimento de 

ferramentas estatísticas básicas e ter boa articulação entre as diferentes funções (Green Belts). 

Já os Black Belts, que são os responsáveis pela condução do projeto como um todo, devem 

possuir conhecimentos mais sólidos de estatística e formação superior (PAULA, 2006). 

Esses requisitos colocados pelo programa vêm reforçar a importância da fase de 

seleção da equipe de projeto que, além de possui perfil adequado, deve estar muito bem 

treinada de forma que contenha pessoas que sejam especialistas no método e nas ferramentas 

Seis Sigma. Os principais envolvidos no processo de implantação são: 
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Função Definição 

Sponsor do Seis Sigma 
É o “número um” da empresa responsável por promover e definir 

as diretrizes para a implementação do Seis Sigma 

Sponsor Facilitador 
É um dos diretores da empresa que é responsável por assessorar 

o Sponsor do Seis Sigma na implementação do programa. 

Champions 

Gestores cuja responsabilidade é apoiar os projetos e remover 

possíveis barreiras para o seu desenvolvimento. Normalmente são 

diretores ou gerentes da empresa. 

Master Black Belts 
São profissionais que assessoram os Sponsors e os Champions e 

atuam como mentores dos Black Belts e Green Belts 

Black Belts 

São líderes de equipes que conduzem os projetos multifuncionais 

ou funcionais alcançando maior visibilidade na estrutura Seis 

Sigma 

Green Belts 

São profissionais que participam das equipes lideradas pelos Black 

Belts (projetos funcionais ou multifuncionais) ou lideram equipes 

na condução de projetos funcionais 

White Belts 

São profissionais do nível operacional da empresa treinados nos 

fundamentos do Seis Sigma para que possam dar suporte aos 

Black Belts e Green Belts na implementação do projeto. 

Quadro 2 – Patrocinadores e especialistas do Seis Sigma 
Fonte: Werkema, 2006 (Adaptado) 

Um fator fundamental a ser considerado para a implementação de um projeto Seis 

Sigma é o reconhecimento do papel do CEO (Chief executive officer) da empresa nesse 

processo. Assim como colocado por Werkema (2006), o Seis Sigma deve ser implementado 

de cima para baixo e deve possuir o suporte de uma consultoria externa que inicia o processo 

com visitas técnicas à empresa a partir das quais poderão ser levantadas as oportunidades de 

trabalho e, posteriormente, fazer o lançamento do projeto, selecionar a equipe e oferecer 

treinamento. 

É importante ressaltar a importância de uma qualificação adequada da equipe para o 

sucesso do projeto. Segundo Trad (2009), a excelência pessoal pode ser colocada como mais 

importante que a excelência técnica, ou seja, criatividade, dedicação, comunicação e 



18 

 

colaboração são mais importantes que qualquer corpo estatístico. Vale ser citado que a os 

requisitos de perfil da equipes definidos pelo Seis Sigma são fatores determinantes para o 

resultado do trabalho, pois dão total suporte à seleção do pessoal adequado. 

Outro ponto que deve ser considerado como crítico nas fases iniciais da 

implementação do Seis Sigma é a seleção do projeto. Segundo Gonçalves (2008), projetos 

bem selecionados contribuirão para o sucesso e a consolidação da cultura Seis Sigma na 

empresa. Conforme a Figura 2, o fluxo de definição do projeto deve partir da definição dos 

objetivos estratégicos determinados pela alta gerência da empresa que serão base para o 

levantamento de potenciais relações com o Seis Sigma e para o brainstorming necessário para 

a seleção do projeto. 

Determinar os objetivos estratégicos da empresa

Estabelecer uma relação dos potenciais projetos Seis Sigma

Elaborar a matriz de priorização
em relação aos objetivos estratégicos

Elaborar a matriz priorização em relação aos critérios

Elaborar a matriz de priorização
em relação aos principais projetos

Selecionar os projetos que serão executados

Definir os responsáveis por cada projeto

Definir a equipe que trabalhará no projeto

Elaborar o Business Case

Ganhos 
significativos?

Arquivar projeto 
para avaliação 

futura

Iniciar desenvolvimento do projeto

Não

Sim

 
Figura 2 – Processo para Seleção de Projetos Seis Sigma 

Fonte: Gonçalves, 2008 (Adaptado) 

Tendo ressaltado os principais fatores críticos para o início da implementação do 

Seis Sigma, chega-se a uma visão geral que contém o passo a passo de como esse processo 

ocorre.  A Figura 3 mostra como Werkema (2006) descreve as etapas de implementação do 

programa com o suporte de uma consultoria externa: 
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Lançamento do 
programa Seis Sigma

Atividade Objetivo Quem executa
� Comunicar a organização a decisão 
de se adotar o programa, informando 
objetivos, forma de implementação, 
expectativa de participação e 
definição de papéis

� Sponsor do Seis Sigma, 
Sponsor Facilitador, 
Coordenador do Programa e 

Consultoria

Entrevistas com 
gestores

� Identificar os projetos potenciais e 
possíveis candidatos a Black Belts e 
Green Belts

� Consultoria, gestores e 
Coordenador

Reunião com o 
Sponsor do Seis 

Sigma

� Consolidar a estrutura de 
implementação do Seis Sigma na 
empresa e os resultados da 
entrevistas com os gestores
� Definir grau de importância das 
metas estratégicas da empresa
�Definir o público alvo do Seminário 
para a Alta Administração

� Consultoria, Sponsor do 
Seis Sigma, Sponsor Facilitador 
e coordenador

Seminário para a alta 
administração

� Definir projetos, Champions e 
possíveis Black Belts e Green Belts

� Consultoria e participantes 
do seminário

Workshop para 
formação de 
Champions

� Apresentar aos Champions:
- O que é Seis Sigma
- Os patrocinadores, especialistas e 

seus papéis
- Etapas para a implementação do 
programa
- Como definir projetos Seis Sigmas e 
candidatos a Black Belts e Green Belts
- Método DMAIC
- Algumas ferramentas Seis Sigma e 
sua integração com o DMAIC
- Decisões resultados do Seminário 
para a Alta Administração

� Consultoria e participantes 
do Workshop

Elaboração do 
Business Case de 

cada projeto

� Apresentar, para cada projeto, uma 
descrição do problema ou 
oportunidade, da meta a ser 
alcançada e dos ganhos resultantes

� Champions (com suporte da 
Consultoria e do 
Coordenador)

Reunião com o 
Sponsor do Seis 

Sigma

� Apresentar e consolidar a estrutura 
para o desenvolvimento dos primeiros 
projetos Seis Sigma na empresa

� Consultoria, Sponsor do 
Seis Sigma, Sponsor Facilitador 
e Coordenador

Formação do Black 
Belts e Green Belts

� Alcançar as metas do projeto � Todas as partes envolvidas 
no programa Seis Sigma 
(empresa e consultoria)

 
Figura 3 – Visão geral das etapas iniciais para a implementação do Seis Sigma 

Fonte: Werkema, 2006 (Adaptado) 
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2.3 FATORES FUNDAMENTAIS PARA O SUCESSO DE UM PROJETO SEIS 
SIGMA 

Segundo Trad (2009), é possível afirmar que o verdadeiro alicerce para o sucesso de 

um projeto Seis Sigma é o envolvimento da liderança da companhia. O acompanhamento 

rigoroso feito por esses líderes é o principal fator que garantirá que o projeto atenda ao 

cronograma e escopo planejado inicialmente. Um dos métodos a ser considerado para criar, de 

fato, o acompanhamento desse projeto é a definição de um cronograma de reuniões periódica, 

normalmente lideradas pela alta administração da empresa, onde são passados os marcos e 

resultados já atingidos com o projeto. Essa proximidade entre a gestão e a equipe envolvida 

com o trabalho é fundamental pois garantirá o total comprometimento da equipe com o 

projeto e o perfeito alinhamento dos resultados esperados com as estratégias da empresa. 

Outros pontos colocados como críticos para o sucesso do Projeto Seis Sigma é o uso 

de método estruturado, foco no cliente e infraestrutura adequada (WERKEMA, 2006). Além 

disso, a seleção adequada do projeto é frequentemente citada como um fator de sucesso 

fundamental (TRAD, 2009). A definição de um método adequando combinada com o 

comprometimento da alta liderança da empresa garantirá que a seleção do projeto esteja 

totalmente alinhada com o plano estratégico de forma que resultados do mesmo sejam 

relevantes no atendimento das necessidades e objetivos definidos. 

Além disso, um terceiro ponto da lista de fatores de sucesso do projeto é a seleção da 

equipe Seis Sigma. Segundo Trad (2009), a excelência pessoal é mais importante que a 

excelência técnica. Características desejáveis para o perfil ideal seriam criatividade, 

colaboração, dedicação e comunicação e são muito mais relevantes que qualquer corpo 

estatístico. Dessa forma, destaca-se o papel fundamental que um treinamento adequando da 

equipe possui nos resultados do projeto. É esperado de uma equipe muito bem preparada a 

capacidade de usar dados como elemento de suporte à busca de melhorias e tomadas de 

decisões estratégicas de maneira confiável. 

Seguindo essa linha, é importante destacar o levantamento realizado por Trad (2009) 

em pequenas e médias empresas que resultou em uma lista de dez fatores críticos de sucesso 

para a implementação do Seis Sigma. São eles: 



21 

 

1
•Liderança

2
•Planejamento estratégico

3
•Benchmarking corporativo

4
•Gerenciamento do processo

5
•Desenvolvimento de RH

6
•Educação e treinamento

7
•Ferramentas de qualidade

8
•Informação e análise

9
•Foco nos clientes e no mercado

10
•Gerenciamento dos fornecedores

 
Figura 4 – Fatores críticos de sucesso para implementação do Seis Sigma 

Fonte: Trad, 2009 (Adaptado) 

 

2.4 O MÉTODO DMAIC 

Para que um projeto Seis Sigma contribua fortemente para o alcance das metas 

estratégicas da empresa, é empregada uma metodologia de emprego de ferramentas 

denominado DMAIC (definir, medir, analisar, incrementar e controlar) (PAULA, 2006). De 

acordo com Santos (2008), o método DMAIC é um ciclo de melhoria caracterizado pelo seu 

potencial de solução de problemas por assegurar a redução da taxa de defeitos e falhas em um 

produto, serviço ou processo. 

O método DMAIC é dividido em cinco etapas, sendo que cada uma significa uma 

ação (PAULA, 2008): 

1) Definir: é a definição clara e objetiva do projeto compreendendo os requisitos críticos 

para a qualidade e os requisitos técnicos. A definição deve ser específica, 
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mensurável, escrever o impacto sobre o negócio ou a atividade da empresa e não 

concluir prematuramente as causas e soluções; 

2) Medir: a medição é a identificação das medidas-chave da eficiência e da eficácia para 

o conceito Sigma. A medição impõe a determinação de uma medida básica da 

eficiência do processo e deve ter um plano de coleta de dados que possa assegurar 

que a amostragem seja representativa e aleatória; 

3) Analisar: a análise contempla a determinação das causas dos problemas que precisam 

de melhoria. A análise é considerada a etapa mais importante do ciclo DMAIC, pois 

determina e valida a raiz do problema original, que é o alvo da busca de melhoria; 

4) Melhorar: é a soma das atividades relacionadas com a geração, seleção e 

implementação de soluções. A melhoria é conseguida com soluções que eliminem, 

atenuem ou minimizem as causas do problema; 

5) Controlar: o controle envolve a ação de garantir que as melhorias se sustentem ao 

longo do tempo. O controle deve acontecer nos níveis tático e estratégico, e é 

garantido por meio de soluções e gráficos da estatística que alertem quando 

acontecerem mudanças ou surgirem defeitos no processo. 

 

2.4.1 Integração de ferramentas com o DMAIC 

Visto o conceito do DMAIC como uma metodologia de aplicação de ferramentas 

normalmente usada para a implementação de um projeto Seis Sigma, é possível levantar as 

principais ferramentas ou métodos estatísticos e analíticos usados em cada etapa da 

metodologia. Isso ocorre em função das características e necessidades de cada parte do 

projeto que variam ao longo do mesmo, requerendo, portanto, a aplicação de diferentes 

técnicas. 

2.4.1.1 Etapa D: Define (Definir) 

Segundo Werkema (2006), a primeira etapa do projeto trata-se do momento de deixar 

claramente definidos as metas e o escopo do trabalho, ou seja, deverão ser respondidas 

perguntar como “Qual é o problema?”, “Em que nível deseja-se chegar?”, “Quais são os 

clientes afetados pelo problemas?”, “Qual é o processo relacionado ao problema?”, “Qual é o 

impacto econômico do projeto?”, entre outros. 
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Para essa primeira etapa, portanto, o uso de uma ferramenta que tenha registro dos 

primeiros passados do projeto além de todas as metas e meios definidos inicialmente é 

fundamental. Dessa forma, para essa etapa, sugere-se o uso do Project Charter. 

O Project Charter é um documento com a finalidade semelhante a de um contrato 

firmado entre equipe de projeto e a alta administração da empresa (Champions e Sponsors). 

Esse documento tem o objetivo de apresentar claramente o que é esperado da equipe, mantê-la 

alinhada com os objetivos estratégicos da empresa, efetivas a transição de responsabilidade do 

projeto do Champion para a equipe e mantê-la dentro do escopo definido (WERKEMA, 

2006). 

O Project Charter deve contar alguns tópicos como: Descrição do problema, 

Definição da meta, Avaliação do histórico do problema, Restrições e suposições, Informações 

sobre a equipe, Responsabilidade dos membros e Cronograma Preliminar. 

 

2.4.1.2 Etapa M: Measure (medir) 

Diante da definição do problema na primeira etapa (Define), é durante a etapa 

Measure que o problema será refinado e focalizado. Nessa etapa serão levantados os dados 

necessários para uma análise mais profunda do problema que darão suporte à definição dos 

principais focos do problema, ou seja, aqueles que, caso tratados, apresentarão o maior 

impacto no resultado final. A ideia principal da etapa é desmembrar o problema macro em 

vários problemas menos de fácil solução (WERKEMA, 2006). 

O desmembramento do problema para facilitar sua solução normalmente é realizado 

com base em uma estratificação que pode ser feita em função de diferentes variáveis, como, 

por exemplo, tempo, local, tipo, sintoma ou indivíduo. A partir dessa estratificação, é possível 

planejar a coleta de dados necessários para a análise de impacto que é o primeiro passo para a 

definição dos focos do problema, ou seja, os problemas micros a serem priorizados. 

Conforme sugerido por Werkema (2006), existem diversas ferramentas que podem 

ser empregadas nessa etapa que vão desde formulários para coleta de dados até ferramentas 

estatísticas mais complexas para a análise desses dados. Destacando as principais, pode-se 

citar, portanto, o Diagrama de Pareto e as Cartas de Controle. 

O Diagrama de Pareto é um gráfico de barra mostrando a estratificação de várias 

causas ou características de defeitos, falhas, reclamações e outros problemas. O número ou 

custos dessas causas são mostrados em ordem decrescente por meio de barras de tamanhos 

proporcionais. Esse diagrama é utilizado na análise de impacto que cada parte do problema 
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possui no resultado final, tornando evidente e visual a estratificação e a priorização do 

problema permitindo a definição de focos e o estabelecimento de metas (Figura 5). Já a Carta 

de Controle é a ferramenta mais adequada para medir variabilidade e acompanhar a 

estabilidade de um determinado processo. Na aplicação da Carta de Controle, registram-se 

dados de um determinado período de tempo, analisa-se o processo procurando por pontos fora 

do limite de controle ou tendências e atua-se no processo para controlar as diferentes variáveis 

do processo (BARBOSA, 2010) (Figura 6). 

 
Figura 5 – Exemplo: Pareto das reclamações de conserto da MindWriter 

Fonte: Cooper, 2001 (Adaptado) 

 
Figura 6 – Exemplo: Carta de Controle 

Fonte: Chase, 2004 (Adaptado) 
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2.4.1.3 Etapa A: Analyze (Analisar) 

Na etapa Analyze serão definidos os focos dos problemas que foram desmembrados 

na etapa Measure, sendo possível determinar as causas fundamentais dos problemas 

prioritários associados às metas definidas na etapa anterior. Em outras palavras, o objetivo 

dessa etapa é identificar quais são as causas que mais contribuem com o problema principal 

(WERKEMA, 2006). 

Para o sucesso dessa etapa, é essencial que haja um bom mapeamento do processo 

gerador do problema a seu analisado. Esse mapeamento será a principal entrada para a 

identificação, organização e análise das causas potenciais, que serão base para a quantificação 

da importância de cada causa no problema em questão. Dessa forma, pode-se citar o 

Fluxograma e o Mapa de Processo como algumas ferramentas críticas para o sucesso para 

essa etapa. 

O Fluxograma é pode uma representação esquemática que pode ser visto como a 

representação gráfica de um processo, mostrando de forma clara a dinâmica da transição de 

informação entre os elementos desse processo (Figura 7).  Já o Mapa de Processo é o 

resultado de uma organização das atividades de um determinado processo da empresa em 

ordem funcional facilitando a confecção de fluxogramas e mapas de atividades. Esse mapa 

deve conter, por exemplo, informações detalhada das tarefas, responsáveis, padrão e 

frequência de forma a tornar claro e visual o funcionamento de determinado processo (Figura 

8) (ANDERSON, 2009). Dessa forma, o Mapa de Processo combinado com os Fluxogramas 

adequados dão suporte à análise dos dados na terceira etapa do DMAIC. 
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Figura 7 – Exemplo: Fluxograma do Processo para Armação do Tampão (Parcial) 

Fonte: Chase, 2004 

 
Figura 8 – Exemplo: Mapa de processo 

Fonte: Kymal, 2011 



27 

 

A partir desse material, é possível iniciar a análise que resultará na quantificação da 

importância de cada causa nos impactos do problema estudado. Essa quantificação e a 

comparação necessária para se chagar nas causas potenciais prioritárias do problema podem 

ser realizadas com o suporte de ferramentas já utilizadas na etapa anterior, como o Diagrama 

de Pareto e a Carta de Controle.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A EMPRESA 

A MRS Logística é a concessionária que controla, opera e monitora a malha sudeste 

da Rede Ferroviária Federal desde 1996, interligando os estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. A concessão abrange um total de 1.643 km de malha ferroviária que 

permite o a distribuição de cargas na região que concentra aproximadamente 55% do produto 

interno bruto do Brasil. Além disso, estão incluídos no trecho concedido à MRS Logística, 

acessos aos portos de Itaguaí e Santos – os mais importantes da América Latina. 

O foco das atividades da MRS Logística está no transporte ferroviário de cargas, 

como minérios, produtos siderúrgicos, contêineres, produtos agrícolas, bauxita, cimento e 

coque verde; e na logística integrada, que inclui planejamento, multimodalidade e transit time 

definido. Para garantir a eficácia de sua atividade, a concessionária trabalha com 

equipamentos modernos de localização via satélite com posicionamento de trens em tempo 

real, sinalização defensiva, detecção de problemas nas vias com apoio de raios-X e ultrassom 

para detectar fraturas ou fissuras nos trilhos. 

3.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC 

Com base na revisão bibliográfica realizada sobre a aplicação do DMAIC, foi 

realizada a análise focada nas três primeiras etapas dessa metodologia: Definir (D), Medir (M) 

e Analisar (A). O objetivo desse trabalho é identificar os principais fatores causadores de 

acidentes ferroviários de forma a permitir o desenvolvimento de um plano de ação de 

bloqueio eficaz. 

3.2.1 Definir 

Atualmente, a segurança como valor organizacional é um ponto muito destacado 

pelos gestores de todas as áreas da MRS Logística cuja importância fica evidente na carta de 

valores da empresa: “Não abrimos mão da segurança. É um princípio prioritário e 

insubstituível.”. Dessa forma, o número de acidentes da companhia é um resultado 

acompanhado com bastante proximidade pela alta gestão que suporta diversas iniciativas e 

investimentos que objetivam o aumento da segurança nos processos. 
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Além de gerar resultados de grande importância estratégica para a MRS, o processo 

de segurança ferroviária vem se desenvolvendo com o objetivo de atingir a excelência na 

prevenção e tratamento de ocorrências e, consequentemente, reduzir o número de 

descarrilamentos e demais acidentes ferroviários. 

Caracteriza-se como acidente ferroviário toda ocorrência que, com a participação 

direta de veículo ferroviário, provocar danos a este, às pessoas, a outros veículos, às 

instalações, às obras de arte, à via permanente, ao meio ambiente e, desde que ocorra 

paralisação do tráfego, aos animais. 

O amadurecimento do processo de segurança ferroviária permite uma identificação 

cada vez mais precisa dos reais problemas causadores de acidentes, aumentando a 

especialização da área de segurança e tornando as ferramentas de bloqueio mais efetivas. O 

mapa de processo abaixo permite observar a dinâmica desse processo na MRS além de 

apresentar as principais etapas desse fluxo. 

Figura 9 – Mapa do processo de ocorrências ferroviárias MRS Logística 
Fonte: O autor 

 
Apesar do número de acidentes ferroviários apresentar queda quando é ponderado 

por unidade de produção (tonelada útil tracionada), o processo de controle desse número 

ainda não é maduro suficiente para configurar um processo controlado. O gráfico de controle 

a seguir permite observar que ainda existem pontos bastante próximos do limite superior de 

controle e que ainda há grande oportunidade de redução de variabilidade nesse processo. 
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Figura 10 – Gráfico de controle 

Fonte: MRS 

 

Uma forma de monitorar resultados e compartilhar a responsabilidade pelo indicador 

de quantidade de acidentes é desdobrar a meta corporativa para todas as áreas que geram risco 

para a segurança ferroviária (Figura12). Essa estrutura de meta é muito depende das saídas da 

etapa de investigação dos acidentes, pois requer atribuição de responsabilidades em função da 

causa raiz de cada ocorrência. 
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Figura 11 – Árvore de estratificação de meta de acidentes 
Fonte: MRS 

 

Grande parte dos fatores que geram risco para a operação e, consequentemente, 

causam acidentes são conhecidos. No entanto, esses fatores podem assumir diferentes 
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configurações em função de local, forma de operação, condições, ambientais, etc.. Dentre 

esses fatores de risco, pode-se citar como principais: manutenção de via permanente, 

manutenção de locomotivas, manutenção de vagões, falhas humanas e infraestrutura. A 

análise detalhada de causas de acidentes será apresentada no item 3.3 desse trabalho. 

 

3.2.2 Medir 

Visto que o processo de segurança ferroviária se trata de um conjunto de meios que 

objetivam reduzir o controlar o número de ocorrências da MRS Logística, o trabalho analítico 

será realizado em função no número de acidentes ferroviários registrados. Dessa forma, de 

acordo com o critério de caracterização de acidentes apresentado no item 3.3.1 desse relatório, 

podem estar incluídos nesses registros atropelamentos, abalroamentos, descarrilamentos, 

esbarros ou choques de veículos ferroviários. 

Como o objetivo desse trabalho é analisar o problema da quantidade insatisfatória de 

acidentes ferroviários para dar suporte à tomada de decisão de ações de bloqueio, é 

fundamental que os dados sejam analisados e estratificados por causa. Dessa forma, é 

importante ressaltar a impacto que a etapa de investigação de ocorrências e atribuição de 

causa gera nesse processo. 

 Analisando a base de dados da companhia, é possível levantar o histórico de 

acidentes desde 2003. No entanto, serão considerados para essa análise apenas as ocorrências 

registradas de janeiro de 2011 até março de 2012 por se tratar de um período mais recente e, 

consequentemente, mais próximo da atual realidade da empresa. 

Em função da interface da malha ferroviária da MRS Logística com comunidades e 

outras companhias (outras ferrovias e cliente), existem acidentes que, mesmo que não haja 

indicação de responsabilidade MRS na causa, são registrados porque há envolvimento de 

ativos da companhia, como por exemplo, atropelamentos de indivíduos embriagados e 

acidentes causados por falha de manutenção de via permanente em terminais de cliente ou em 

trechos de outras ferrovias de interface. 

Dessa forma, a primeira estratificação de dados que configurará uma análise primária 

das variações do problema é a divisão de responsabilidade das ocorrências entre quatro 

diferentes entidades: MRS, Comunidade, Clientes e Outras ferrovias. O resultado dessa 

estratificação pode ser observado pelo Gráfico de Pareto da Figura 13. 
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Figura 12 – Gráfico de Pareto – Estratificação primária 

Fonte: MRS 

 

Para que a análise das ocorrências permita a definição de focos precisos e o 

planejamento de ações que gerem impacto no resultado da companhia, é necessário que os 

acidentes sejam analisados de forma segregada conforme estratificação da Figura 13. Essa 

premissa é importante, pois o tratamento de ocorrências de responsabilidade de clientes, por 

exemplo, requer mobilização de áreas e recursos diferentes do tratamento de ocorrências de 

responsabilidade MRS. 

Uma importante consideração em relação às diferenças no tratamento de acidentes 

ferroviários está relacionada à autonomia de atuação da MRS. A partir do momento de 

constatação que a causa de uma ocorrência está relacionada a uma falha de processo ou 

procedimento interno da MRS, o responsável pelo tratamento possui total autonomia para 

discutir, propor e implementar as alterações organizacionais necessárias para a correção do 

processo  violado. Isso permite maior flexibilidade de atuação e redução da inércia decisória. 

Já acidentes atribuídos a clientes, comunidades ou outras ferrovias dependem de negociação e 

ações indiretas, prejudicando a objetividade e a efetividade do tratamento. 

 

 



34 

 

3.2.3 Analisar 

Após a definição da estratégia de abordagem de acidentes estratificando as 

ocorrências por entidade geradora, é dado início à análise detalhada para suportar a definição 

dos focos. 

O primeiro passo para essa análise de causas é realizar o mapeamento dos 

macroprocessos que interferem na operação ferroviária, ou seja, identificação e discriminação 

do conjunto de áreas que fornecem as condições necessárias para a circulação de trens na 

malha ferroviária. Essas áreas são classificadas como áreas geradoras de risco uma vez que 

impactam diretamente na operação ferroviária, ou seja, falhas em seus processos terão 

consequências diretas na segurança da operação (Figura 14). 

 

 
Figura 13 – Áreas geradoras de risco 

Fonte: MRS 

 

Esse mapeamento de áreas geradoras de risco permite o melhor direcionamento das 

investigações uma vez que o objetivo deixa de ser identificar culpados e passa a ser identificar 

as rupturas de processo que permitiram o acidente. A partir disso, pode-se construir o 

diagrama de impacto que apresenta a participação de cada processo no resultado geral da 

companhia. O objetivo desse diagrama é permitir a comparação do perfil do problema por 

entidade, dando início ao processo de definição do problema prioritário do trabalho. 
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Figura 14 – Diagrama de impacto 

Fonte: MRS 
 

A análise do diagrama de impacto permite verificar que o perfil do problema de cada 

entidade é bastante variável, o que inviabiliza a possibilidade de definição de uma única área 

gerado de risco como problema prioritário. A partir desse falta informação para a tomada de 

decisão, é necessário estabelecer uma nova linha de análise que permita a comparação dos 

diferentes fatores geradores de risco das diferentes entidades em um mesmo momento. O 

gráfico de Pareto a seguir permite essa comparação: 
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Figura 15 – Estratificação por tipo de acidente 

Fonte: MRS 
 

A análise do gráfico acima permite identificar as dez principais causas de acidentes 

ferroviários que, juntas, representam aproximadamente 86% das ocorrências. Essa 

estratificação é fundamental para que os tipos de acidentes que geram maior impacto no 

resultado global da companhia sejam destacados, dando suporte à tomada de decisão para o 

tratamento do problema. 

A próxima etapa para o processo definição dos problemas prioritários é cruzar a 

análise de impacto já realizada com a segunda variável de priorização, a autonomia de 

atuação. O objetivo dessa etapa é garantir que os problemas prioritários sejam aqueles que 

gerem o maior impacto no resultado global com a maior autonomia de tratamento associada. 

De acordo com as características de cada entidade geradora de acidentes apresentado 

no item 3.3.2 desse trabalho, pode-se construir a seguinte matriz de priorização: 
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Figura 16 – Matriz de priorização 

Fonte: O autor 

 

Diante dessa matriz, pode-se verificar que, dentre os quatro tipos de acidentes que 

geram maior impacto no resultado global de acidentes, a falha humana de colaboradores MRS 

é o único que possui alta autonomia de tratamento. Diante dessa condição, esse tipo de 

acidente é definido como o problema prioritário para essa análise, requerendo um estudo mais 

detalhado sobre suas características. 

A partir desse ponto, a análise é direcionada para a estratificação do problema de 

falha humana para levantar informações que viabilizem a intervenção efetiva nesse processo 

que contribui com 14% do resultado global de acidentes ferroviários da companhia. 

Segundo Reason (2000), os acidentes causa falha humana podem ser tratados de 

acordo com duas abordagens distintas que defendem estratégias de tratamento de ocorrências 

bastante diferentes: abordagem pessoal e a abordagem sistêmica. 

Caracterizada como uma abordagem tradicionalista e antiquada, a abordagem pessoal 

associa os erros a desvios de comportamento e utiliza a culpa para identificar responsáveis. Já 

a abordagem sistêmica isenta os colaboradores de responsabilidade partindo o princípio que o 

ser humano é falível e visa identificar as rupturas de processo que permitiram aquele erro. A 

figura abaixo resume o conceito de cada abordagem e aponta quais são os métodos indicados 

para o tratamento de ocorrências. 
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Figura 17 – Abordagem pessoal X Abordagem sistêmica 

Fonte: Reason, 2010 (Adaptado) 

 

De acordo com Reason (2000), a abordagem sistêmica é o método mais indicado e 

sustentável para o tratamento de ocorrências associadas a falha humana. No entanto, existem 

processos que ainda dependem muito da decisão humana, tornando necessária a aplicação da 

abordagem pessoal. 

No período analisado foram registrados 54 acidentes com causa atribuída a falhas 

humanas de colaboradores internos, sendo que, 24 deles possuem causa raiz associada a 

desvios comportamentais do homem (abordagem pessoal) e os outros 30 a falhas de processo 

(abordagem sistêmica). 

Analisando as ocorrências por tipo de abordagem associada, chega-se a uma 

estratificação de causas ainda mais detalhada. No caso dos acidentes enquadrados na 

abordagem pessoal, pode-se identificar duas causas principais: descuido e sonolência. 

Os acidentes causa descuido são normalmente associados à atitude, esquecimento, 

distração e pressa, sendo que, segundo Reason (2000), as principais formas de trabalhar esse 

tipo de problema é a manutenção de um regulamento disciplinar efetivo e de meios de 

conscientização sobre as consequências dos desvios comportamentais. Já os acidentes 

causados por sonolência, que é tratada como risco natural do homem diante de atividades 

pouco dinâmicas, requerem tratamento sistêmico e investimentos em novas tecnologias como 

testes de vigília e instalação de leitores de pupila. A Figura 19 resume essa estratificação. 
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Figura 18 – Estratificação da abordagem pessoal 

Fonte: O autor 

 

A efetividade do tratamento de acidentes pela abordagem pessoal costuma ser 

prejudicada pelo fato de ainda existir possibilidade de decisão nos processos. Diante desse 

problema, o foco do trabalho será dado ao tratamento sistêmico de acidentes para garantir 

resultados tangíveis e mensuráveis. 

Estratificando os 30 acidentes atribuídos à abordagem sistêmica, pode-se verificar 

falhas de processo e de ambiente. A identificação de falhas de processo ocorre a partir de 

rupturas na atual forma de trabalho que permitem a incidência de ocorrências. Essas rupturas 

são mais facilmente tratadas, pois dependem apenas da decisão de alteração ou redesenho do 

processo. Essa facilidade de tratamento também pode ser observada nos acidentes causa 

ambiente que depende apenas de intervenção física ou estrutural para que acidentes 

semelhantes sejam bloqueados. 

A figura a seguir resume a estratificação dos acidentes abordados sistemicamente. 
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Figura 19 – Estratificação da abordagem sistêmica 

Fonte: O autor 

 

A análise da figura permite identificar os três processos falhos mais críticos, que são: 

carga e descarga de materiais de via permanente, uso de calços no estacionamento de veículos 

ferroviários e habilitação para manobra. Juntos, esses processos foram responsáveis pela 

causa de 18 acidentes ferroviários e passam a ser os focos prioritários do trabalho. 

Com a conclusão da análise e a definição dos focos com base nas duas principais 

variáveis de priorização (impacto no resultado e autonomia de atuação), dá-se início ao 

planejamento de ações que terão o objetivo de corrigir os processos de modo que acidentes 

semelhantes não voltem a ocorrer. 

 

3.2.4 Definir plano de ação 

Definidos os focos prioritários para o problema estudado, conclui-se a etapa de 

preparação e estudo de informações que dão suporte ao planejamento de ações para a 

melhoria do processo de segurança ferroviária. A definição desse plano e a garantia de 

atendimento ao escopo e prazo das ações listadas são os meios de tratar as rupturas sistêmicas 

identificas e, consequentemente, melhorar o resultado final da companhia. 

O primeiro foco a ser trabalhado é o problema identificado no processo de carga e 

descarga de materiais de via permanente. Pela análise realizada foi identificada uma 
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fragilidade nos procedimentos de carregamento e transporte de dormentes, lastro e barras de 

trilho que deve ser corrigida a partir de uma análise crítica e adequação do procedimento 

adotado atualmente. Essa revisão deve ter foco em eliminar os pontos de conflitos e 

indefinição para o procedimento passe a ser mais bem definido e alinhado entre as equipes 

que o executam. 

Outro foco identificado a ser trabalhado é o problema no processo de estacionamento 

de veículos. A partir da análise realizada, observa-se que a indefinição do procedimento em 

relação aos locais que requerem uso de calços no estacionamento de veículos ferroviários gera 

conflitos e falhas na operação que levam a descarrilamentos em pátios de manobra. A solução 

dessa fragilidade também está associada à análise crítica do procedimento estacionamento de 

veículos, porém, deve ocorrer em paralelo ao mapeamento dos locais que realmente requerem 

o uso desse equipamento e disseminação dessa informações às equipes de manobradores que 

executam essa atividade. 

A terceira ruptura adotada como foco do trabalho é falha no processo de qualificação 

de operadores ferroviários em oficinas de manutenção de locomotivas e vagões. Pelo fato do 

volume de manobras em oficinas ser reduzido em relação aos demais pátios, o treinamento 

dos manobradores de oficinas não é tão bem controlado quanto o dos manobradores da 

operação de pátios. Para resolver o problema, é necessário que haja uma revisão do plano de 

treinamento e certificação dos manobradores que operam em oficinas de forma que a falta de 

qualificação adequada impeça, de forma sistematizada, que o colaborador seja selecionado 

para a escala da manobra. 

Além desses três focos identificados com a análise sistêmica dos acidentes causa 

falha humana, é importante garantir que o único meio de controle dos acidentes associados a 

problemas comportamentais tenha sua efetividade mantida, mesmo que isso não garanta a 

redução de todos os acidentes atribuídos a comportamento. Dessa maneira, para que esse tipo 

de acidente seja controlado, é necessário incluir no plano de ação a tarefa de revisar a atual 

estrutura do modelo de Regulamento Disciplinar adotada e planejar novas formas de 

divulgação do documento para os colaboradores. Vale ressaltar que a garantia de um 

Regulamento Disciplinar efetivo não está associada a ameaças ou à cultura do medo, e sim, ao 

esclarecimento das políticas de desvio x consequência que deve ser adotado de forma justa e 

igualitária a todos os colaboradores da companhia. 

A figura a seguir resume o plano de ação de melhoria associando cada ação 

desenhada com o foco estratégico estudado: 
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Figura 20 – Plano de ação de melhoria do processo 

Fonte: O autor 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

A finalização da análise de causas e identificação dos focos prioritários do processo 

de segurança ferroviária é uma importante etapa de amadurecimento do processo por meio da 

identificação das rupturas e mapeamento dos riscos associados. Mesmo que o plano de ação 

não aborde todas as rupturas identificadas, é extremamente importante que as mesmas estejam 

mapeadas e sejam conhecidas pelos gestores. 

A atenção dada à melhoria daqueles focos definidos como prioritários é uma 

estratégia que segue a filosofia do Gráfico de Pareto e que garante que todas as ações sejam 

direcionadas para aqueles problemas que geram maior impacto no resultado global. Essa 

estratégia associada a um ciclo de melhoria contínua garantirá que os focos prioritários sejam 

revistos periodicamente, dando oportunidade e condição para o estudo detalhados dos demais 

processos que interferem nesse resultado. 

Pelo fato de o plano desenhado ser composto por ações que requerem decisões 

estratégicas e mudança de processo, a redução do número de acidentes esperada será 

observada a médio-longo prazo, uma vez que a efetividade das mesmas está condicionada à 

tomada de decisão e à implementação de mudanças gerenciais corporativas. 

Em contrapartida, pode-se afirmar que a identificação dos focos prioritários e a 

análise detalhada desses processos deram base à definição de um plano de ação que gera 

resultado sobre 11% do total de acidentes registrados (incluindo atropelamentos, 

abalroamentos, acidentes em terminais de cliente e em outras ferrovias) e 33% dos acidentes 

com causa associada à MRS Logística. Considerando o perfil pulverizado da causa dos 

acidentes estudados, pode-se dizer que a abrangência esperada do plano de ação é bastante 

satisfatória. 

Outro ponto a ser ressaltado é o fato da maioria dos acidentes associados aos focos 

prioritários terem sido estudados e tratados de forma sistêmica. Essa estratégia aumenta a 

consistência e a confiabilidade das ações desenhadas uma vez que as alterações e melhorias 

de processo propostas foram definidas de maneira a eliminar os riscos identificados sistêmica 

e definitivamente. 
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5. CONCLUSÕES 

Normalmente, os fundamentos da filosofia Seis Sigma são aplicados a trabalhos em 

empresas ligadas a manufatura pelo fato da melhoria dos processos produtivos serem mais 

evidentes e mensuráveis. Apesar disso, com a conclusão desse trabalho foi possível observar 

que esses conceitos podem gerar melhorias também para empresas de serviços, 

principalmente quando se trata de melhoria de processo. 

A partir de aplicação das três primeiras etapas da metodologia DMAIC na análise 

crítica do processo de segurança ferroviária da MRS Logística, foi possível identificar as 

rupturas sistêmicas que estão associadas às causas críticas de acidentes ferroviários. Esse 

levantamento inicial é fundamental para que a etapa de planejamento das ações de melhoria 

de processo seja executada dando início ao ciclo de melhoria contínua que garantirá a 

qualidade do processo. 

Vale ressaltar que a associação dos objetivos de qualidade com os objetivos de 

segurança é mais um aspecto que reforça a coerência da aplicação dos fundamentos do Seis 

Sigma na análise dos processos de segurança visto que o objetivo prioritário de ambas as 

partes é a melhoria de resultado com base na redução e eliminação de falhas (que podem estar 

associadas a produtos defeituosos ou acidentes). 

A qualidade desse processo, portanto, depende do planejamento de ações que 

contribuam para a redução do número de acidentes a partir da eliminação dos principais riscos 

identificados. Para isso, a estratificação da base de dados utilizada até o momento de 

identificação dos focos prioritários é uma etapa crítica e fundamental para que a melhoria de 

processo esperada seja atingida. 

O planejamento das ações que mitigam o risco de acidentes associados aos quatro 

focos prioritários (1- risco de falha no processo de carga e descarga de materiais de via; 2 – 

risco de falhas no uso de calços no estacionamento de veículos; 3 – risco de falha no processo 

de qualificação dos manobradores de oficinas; 4 – risco de falhas humanas por 

desconhecimento das políticas de desvio x consequência da empresa) é estratégia adotada 

para direcionar esforços na eliminação dos riscos que geram maior impacto para a o resultado 

global. Essa estratégia garantirá que os problemas mais críticos sejam trabalhados com 

prioridade. 

O fato de esse trabalho seguir a metodologia DMAIC e compor um ciclo de melhoria 

contínua garante que as causas das ocorrências registradas sejam periodicamente analisadas 
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com o mesmo objetivo de identificar focos prioritários para o planejamento de ações. Os 

próximos passos para que o primeiro ciclo se complete são a implementação das ações 

propostas na terceira etapa e a definição de quais serão as formas de sustentação das 

melhorias obtidas. Feito isso, o próximo ciclo se iniciará para a identificação dos novos focos. 
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Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 

  

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
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Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
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digital, áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
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