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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia do processo de tratamento de acidentes, 

verificando a influência nele exercida pelos diferentes tipos de planos de ação traçados para 

cada ocorrência e buscando aqueles que possuem maior impacto no bloqueio das causas 

encontradas, além de propor melhorias de acordo com as referidas relações.  Para isso, a 

metodologia seguida utilizou a Regressão Logística como ferramenta de avaliação da 

dependência entre a reincidência de acidentes ferroviários, variável que representa se o 

tratamento obteve sucesso na eliminação dos riscos, e as categorias de ações utilizadas para 

isso. Um terceiro objetivo é obter o modelo de regressão para o processo. No entanto, o 

modelo estimado não teve bons resultados de ajuste, o que compromete o seu uso como forma 

de representação do processo estudado. Assim, não foi possível encontrar quais seriam os 

tipos de ações planejadas mais eficientes para o tratamento de ocorrências, bem como propor 

melhorias baseando-se nas saídas da regressão. Apesar da dificuldade na obtenção do modelo, 

foi possível levantar pontos críticos relacionados ao banco de dados e até mesmo do processo, 

que podem prejudicar a estimativa que se buscava, e devem ser encarados como sugestões de 

melhoria, o que está ligado a um dos objetivos do trabalho. 

 

Palavras-chave: Acidente Ferroviário, Tratamento de Acidentes, Regressão Logística. 



 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the effectiveness of the accident investigation and lessons learned 

process, verifying the influence action plan types for each event have on it and searching for 

the most successful ones on blocking the causes found, also proposing improvements based 

on the relations referred. For this, the methodology used the Logistic Regression method as a 

tool to evaluate the dependency between the railway accident recurrence, which indicates if 

the treatment was successful on eliminating the risks, and action classes used for it. The third 

goal is to obtain the regression model for the process. However, the estimated model hasn’t 

had good adjustment results, what invalidates its use as a way to represent the process studied. 

So, it was not possible to find out which were the more efficient action plans for the accident 

treatment, as well as proposing enhancements based on the regression results. Despite the 

difficulty in obtaining the model, it was possible to highlight critical points related to the 

database and even to the process itself, which can harm the estimate pursued, and can be 

faced as suggestions of improvements, what is connected with the work aims. 

 

Keywords: Railway Accident, Accident Treatment, Logistic Regression 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Há 158 anos foi implantada a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando Rio de 

Janeiro a Petrópolis, em um total de 18 quilômetros. O transporte de passageiros e cargas teve 

no modal ferroviário, durante muitas décadas, sua principal expressão. Em 1957, com a 

criação da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), houve o fortalecimento do investimento 

estatal no setor. Contudo, a escassez de recursos no financiamento do poder público no 

transporte ferroviário, fato que impedia o aumento da oferta e a melhoria dos serviços, acabou 

fazendo com que na década de 1990 o Governo Federal colocasse “em prática ações voltadas 

para a privatização, concessão e delegação de serviços públicos de transporte a estados, 

municípios e iniciativa privada” (CNT, 2009, p.15).  

O Sistema Ferroviário Brasileiro, o maior da América Latina, totaliza 29.817 

quilômetros de extensão (CNT, 2009, p.17), distribuídos nas cinco regiões do país. No entanto, 

a baixa representatividade das ferrovias em um país de dimensões continentais como 
o Brasil pode ser considerada uma distorção. O pouco planejamento de longo prazo 
– por parte dos órgãos responsáveis – prejudicou a integração da malha ferroviária 
brasileira. Equipamentos, material rodante, bitola estreita, pouca capacidade de 
terminais, além de muitos outros aspectos, deixaram o modal ferroviário no 
esquecimento e pouco competitivo durante muitas décadas (CNT, 2009, p.9). 

 Apesar de ter sido relegado a segundo plano durante anos, os investimentos que vem 

sendo feitos no sistema ferroviário por parte das empresas concessionárias são acompanhados 

do crescimento da demanda por essa modalidade de transporte: “os volumes transportados por 

ferrovia crescem ano a ano, proporcionando economias significativas no transporte de cargas 

do País” (CNT, 2009, p.9).  

As estradas de ferro brasileiras são responsáveis pelo transporte de 25% da produção 

nacional, agregando características importantes como: alta competitividade, em especial para 

grandes volumes em longas distâncias; segurança; economia e menores índices de poluição, 

nos casos em que se considera o uso de biodiesel. 

Contudo, um grande problema enfrentado por parte das empresas concessionárias do 

sistema ferroviário, e também da sociedade, são os acidentes ferroviários, uma vez que podem 

provocar consequências graves, como a interdição das linhas, que prejudica a circulação de 

trens e veículos, além de danos ao patrimônio das empresas de transporte ferroviário, danos às 
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cargas e à segurança de colaboradores da empresa e da população da região (VAN DE POL, 

2011, p. 31).  

Os acidentes ferroviários são divididos em alguns tipos, representando o que 

aconteceu no evento registrado. Assim, um acidente pode ser um descarrilamento, quando a 

composição sai dos trilhos; um esbarro, quando duas composições em linhas diferentes se 

encostam; um choque, representado por uma batida entre a frente de um trem com a cauda de 

outro em uma mesma linha; um encontro, que acontece quando dois trens em uma mesma 

linha se chocam pela frente das duas composições; um atropelamento, que ocorre com a 

batida do trem contra uma pessoa; ou um abalroamento, quando um trem bate em carros, 

motos ou outro objeto qualquer situado próximo à linha. Outra possível classificação dos 

acidentes é apresentada no Relatório Anual de Acompanhamento das Concessões Ferroviárias, 

de 2010, divulgado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que divide os 

acidentes de acordo com as suas causas, sendo dos tipos falha humana; material rodante; 

sinalização, telecomunicação ou eletroeletrônica; via permanente; ou outras causas. 

Por todos os transtornos e prejuízos intrínsecos a essas ocorrências, as empresas 

ligadas ao setor ferroviário desenvolvem meios para evitá-los através de processos 

estruturados e focados em prevenção e correção dos seus erros causadores. De acordo com 

Werkema (1995, p. 16), um processo pode ser definido, de forma sucinta, como um conjunto 

de causas que têm como objetivo produzir um determinado efeito. Dessa forma, o tratamento 

de acidentes ferroviários pode ser entendido e adequado ao mesmo conceito aplicado aos 

processos, visto que as causas são as diversas características inerentes ao evento, como causas 

do acidente, natureza da ocorrência, consequências, e o efeito seria o seu completo tratamento, 

eliminando as causas do acidente através de ações bem planejadas e executadas e atendendo 

as necessidades de custos, comunicação e treinamento em relação a cada parte interessada. 

“Uma atividade ou conjunto de atividades que usa recursos e que é gerenciada de forma a 

possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser considerada um processo” (ABNT, 

2008). 

Sendo um processo, é extremamente importante que o seu controle seja estabelecido 

de forma sistemática e objetiva. De acordo com Campos (apud WERKEMA, 1995, p.24) e 

Juran (apud ANDRADE, 2004, p. 3), existem três formas distintas para o controle de 

processos, conforme o objetivo na sua utilização: Planejamento, Controle ou Manutenção e 

Melhorias. Uma característica do tratamento de acidentes é o fato de se buscar, após a 

realização do processo, uma situação melhor do que a que existia anteriormente, ou seja, uma 
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situação mais segura, indo ao encontro da terceira forma estabelecida na utilização do 

controle de processos. 

Segundo Werkema (1995), o Ciclo PDCA é um método de gestão para atingir as 

metas estabelecidas através de um caminho determinado e o uso de ferramentas da qualidade 

e estatísticas como auxílio às análises necessárias. De acordo com Campos e Ishikawa (apud 

WERKEMA, 1995, p. 25), o PDCA possui quatro etapas distintas: 

• Planejamento: etapa na qual se estabelece as metas e o método para alcançá-

las; 

• Execução: etapa dedicada à implementação do que foi planejado na etapa 

anterior; 

• Verificação: destinada a observar se a execução obteve resultados 

satisfatórios e alcançou a meta estipulada; 

• Atuação Corretiva: tem a função de padronizar o que foi feito no giro do 

PDCA, caso a meta tenha sido atingida, ou trabalhar na eliminação das causas 

remanescentes, caso ocorra o contrário. 

O tratamento de acidentes ferroviários através de métodos como o PDCA (Plan, Do, 

Check, Act), já é discutido em trabalhos anteriores, como por Van de Pol (2011), que abordou 

o tema utilizando o DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), que foi concebido 

como uma evolução do próprio Ciclo PDCA, conforme Aguiar (apud VAN DE POL, 2011, p. 

28), representado na figura 1. 

Um ponto importante em relação ao processo de tratamento de acidente está na etapa 

de verificação do Ciclo PDCA por ser necessário saber se as ações tomadas para aprimorar a 

segurança estão sendo eficazes ou não. Tendo essa informação, é possível traçar planos de 

ação que complementem o que já foi realizado para alcançar o objetivo, ou mesmo alterar o 

que se pensava ser o correto, ou ratificar que o trabalho desempenhado está levando o 

processo até o fim que se deseja. 

Desta forma, possuir o conhecimento dos impactos gerados pelo processo nos 

resultados esperados é extremamente importante, bem como ter o controle sobre os passos 

tomados para a sua realização, possibilitando optar por decisões mais corretas em relação à 

direção que se deseja seguir. É a partir dessa preocupação e a busca pela resposta de como e 

quanto o tratamento de acidentes ajuda na prevenção de novas ocorrências que o estudo que 

será apresentado se define e motiva a sua realização. 
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Figura 1 – Correspondência entre o DMAIC e o PDCA 

Fonte: Werkema, 2004 (apud VAN DE POL, 2011) 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A MRS Logística é uma concessionária de transporte logístico atuante nos estados de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo dados do último censo demográfico de 

2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os três estados 

citados concentram 40,3% da população brasileira. Além disso, a companhia interliga alguns 

dos estados economicamente mais relevantes do país, inclusive percorrendo e conectando o 

quadrilátero ferrífero, situado em Minas Gerais, juntamente com alguns dos portos mais 

importantes da região sudeste, como Guaíba, Itaguaí e Santos, de acordo com a Pesquisa CNT 

(Confederação Nacional do Transporte) de Ferrovias 2009, mostrando a relevância da 

empresa nos transportes realizados nas localidades que está presente. 

O tema do trabalho, verificação da eficácia dos planos de ação para tratamento de 

acidentes ferroviários, teve a sua escolha baseada no fato da ocorrência de acidentes 

reincidentes ser uma grande preocupação da MRS Logística S/A atualmente na segurança 

operacional da empresa. Caso os planos de ação traçados para o tratamento de acidentes não 

sejam eficazes, espera-se que a repetição de acidentes com a mesma causa seja muito 

provável, sendo esse o principal ponto a ser analisado nesse estudo. 

Além disso, esse trabalho também pode ser observado como um complemento aos 

estudos já feitos na área de segurança ferroviária nacionalmente, visto que não há muitas 
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publicações em relação ao tema. Um exemplo é o estudo de Van de Pol (2011), que aplicou o 

método DMAIC ao mesmo processo de tratamento de acidente. 

A empresa na qual o estudo foi realizado possui uma extensa base com informações 

acerca dos acidentes ferroviários, que são registrados ao longo do tempo em que a segurança 

operacional se tornou um dos focos nas operações de transporte. Esses dados compreendem 

informações como os principais fatores causais dos acidentes, a classificação do setor da 

empresa diretamente envolvido, se o acidente foi por falha operacional ou outro aspecto, 

dados cronológicos e geográficos, além das medidas de ação planejadas para a prevenção de 

um novo acidente similar. 

Apesar de esses serem conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do trabalho, 

porque são as principais variáveis estudadas e consideradas impactantes e influentes, 

justificando a eficácia ou não dos planos adotados, portanto, contribuindo para a viabilidade 

do estudo, a organização desses dados se apresenta como um desafio para o desenvolvimento 

da pesquisa. Essas informações se encontravam segregadas em diferentes sistemas, sendo 

necessário um esforço na integração de todas em uma mesma base. 

Também se pretendia criar uma metodologia bem estruturada, baseada em análises 

estatísticas, de análise da eficiência dos planos de ação de acidentes, de forma que a mesma 

possa ser utilizada futuramente para reavaliar o processo e medir também as próprias ações de 

bloqueio planejadas para ocorrências futuras. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente estudo será realizado na MRS Logística S./A., concessionária de 

transporte ferroviário de operação na malha da região sudeste do país, situada em Juiz de Fora, 

Minas Gerais. 

O estudo está focado na verificação da eficácia dos planos de ação planejados e 

executados para o tratamento de acidentes ferroviários na empresa, buscando responder às 

seguintes questões: estão as medidas de bloqueio das causas de eventuais acidentes 

desempenhando seu papel preventivo? Ou tais planos não estão atingindo os resultados 

esperados? Com base nas respostas a esses questionamentos, o objetivo central do trabalho é 

apontar os planos de ação que não estão surtindo o efeito esperado na contenção dos índices 

de acidentes ferroviários e, em um momento posterior, traçar os planos de melhorias para o 

processo, a partir de informações extraídas dessa análise. 



15 

 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Uma hipótese considerada nesse trabalho é que a definição e execução de planos de 

ação para o tratamento de acidentes estão diretamente relacionadas ao bloqueio das causas 

investigadas e atribuídas aos eventos. 

Essa primeira hipótese aponta para uma segunda: existem planos de ação mais 

eficientes no bloqueio das causas de acidentes ferroviários do que outros. Sendo assim, é 

possível indicar quais são as ações mais eficientes dentro de um universo já estabelecido. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o modelo que descreve o processo de tratamento, 

encontrado usando a ferramenta estatística de Regressão Logística, pode também ser usado 

como método de avaliação prévia dos planos de ação definidos para um acidente ferroviário 

ocorrido, estimando a força dessas ações em relação à prevenção de novas ocorrências. 

A Regressão Logística, que tem como base um modelo com resultado representado 

apenas de duas formas, foi escolhida pela natureza do processo de tratamento de acidentes, 

que apresenta dois tipos de resultados: sucesso na prevenção através do tratamento ou 

insucesso, representado pela ocorrência de um acidente reincidente. Outro motivo para a 

escolha é o fato do modelo estipulado através desse tipo de regressão poder indicar quais são 

os planos de ação mais significativos, observando os parâmetros estimados e relacionados a 

cada tipo de medida de bloqueio, que são as variáveis de influência para o modelo. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal definir os tipos de planos de ação 

para o tratamento de acidentes que são mais eficientes no bloqueio das causas da ocorrência, 

tanto em uma análise geral, considerando todos os tipos de acidentes e segmentando pelos 

acidentes de responsabilidade das diretorias com maior poder de atuação da empresa no seu 

tratamento, que são as diretorias de Operação e de Engenharia e Manutenção. Além disso, um 

segundo objetivo é de propor melhorias ao processo de tratamento de acidentes, 

principalmente em relação à definição de planos de ação e sua execução. 

Um objetivo secundário é a obtenção do modelo de regressão, visto que ele 

representa um passo importante em todo o trabalho por sua importância na etapa de análise 

dos dados e sugestão de melhorias. 
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1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para definição da metodologia utilizada no trabalho, tomou-se inicialmente como 

base a divisão apresentada por Miguel (2010) de metodologia de pesquisa. 

 
Figura 2 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

A natureza do trabalho proposto é aplicada, já que os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso serão utilizados para desenvolver o trabalho através de um estudo de uma 

situação existente na empresa MRS Logística S/A, mais especificamente no setor de 

Segurança Operacional. 

A natureza do objetivo do trabalho é classificada como explicativa pelo fato de tentar 

procurar e definir a atuação e impacto dos diversos tipos de planos de ação utilizados no 

tratamento de acidentes ferroviários, além de buscar soluções, de acordo com os dados 

obtidos após as análises feitas. 

A abordagem do problema é qualitativa, seguindo um método de estudo de caso, 

também explicado pela aplicação em uma empresa e situação reais. 

Como os dados já estão disponíveis na empresa, como já comentado, não foi 

necessária uma coleta de dados através de entrevistas, medições ou qualquer outro meio. 

Ainda assim, foi preciso um trabalho junto a essas informações para que as mesmas 

permanecessem organizadas da maneira correta para o trabalho. 
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Em relação à metodologia que foi seguida para a análise de dados e proposta de 

melhorias, utilizou-se a Regressão Logística inicialmente para traduzir os dados em 

informações. 

Para o modelo, as variáveis independentes representam os diversos tipos de planos de 

ação planejados para o tratamento dos diferentes acidentes. Normalmente, as medidas de ação 

possuem características parecidas. Um exemplo são ações de treinamento dos funcionários, ou 

ações de mudança dos procedimentos operacionais relacionados à causa do acidente. Desse 

modo, todos os planos de ação foram classificados em diferentes grupos, representando quais 

ações foram tomadas para o bloqueio das causas. 

Em relação à variável que representa o sucesso ou não do tratamento, foram 

utilizados os acidentes reincidentes ocorridos durante o espaço de tempo estipulado para o 

trabalho. Ocorrendo um evento desse tipo, considera-se como um tratamento insatisfatório, 

enquanto a não ocorrência significa o sucesso dentro do processo. 

Definidos esses conceitos e características do processo, o modelo de regressão pôde 

ser buscado. Estipularam-se modelos utilizando todos os dados sobre acidentes, bem como 

usando apenas os acidentes das diretorias de Operação, primeiramente, e de Engenharia e 

Manutenção. 

Foi usado um programa estatístico próprio para a estimativa dos parâmetros que 

representam os dados disponíveis. Isso permitiu uma maior rapidez na geração dos resultados 

e também uma interpretação mais fácil das informações referentes à regressão. 

Após os cálculos estatísticos, começa a fase de análise dos dados e proposta das 

melhorias. Os dados dão o conhecimento de quais tipos de ação são realmente eficientes no 

tratamento e devem ser mantidos no processo para que os resultados positivos ligados a eles 

continuem. Já os planos de ação que não apresentam um bom desempenho devem ser 

repensados, visto que despendem esforços e não auxiliam na prevenção como se deseja. Esse 

segundo tipo de medida, de baixo impacto, é o principal alvo das melhorias discutidas e 

sugeridas no trabalho. Além disso, também foram pensadas melhorias para o próprio banco de 

dados mantido pela empresa, bem como o processo em si, visto que características desses dois 

pontos podem influenciar os resultados e análises direcionadas ao assunto desse estudo. 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi divido em sete capítulos que explicam as razões e diferentes etapas 

pelas quais o mesmo é constituído.  

O primeiro capítulo apresenta uma introdução acerca do assunto tratado no trabalho, 

bem como o seu objetivo e o primeiro contato com alguns dos principais aspectos e conceitos 

de desenvolvimento. 

O capítulo II aborda o processo de tratamento de acidentes, não apenas os 

ferroviários, já que a sua grande maioria passa por etapas muito parecidas. 

O capítulo III traz informações sobre a Regressão Logística e suas principais 

características, como vantagens e desvantagens do seu uso e quais tipos de conclusões e 

informações podem ser tiradas de seus resultados. 

O capítulo IV apresenta o desenvolvimento do trabalho através da aplicação da 

ferramenta estatística na análise dos planos de ação de acidentes ferroviários. 

No capítulo V, mostraram-se os principais resultados do trabalho, tanto em relação à 

Regressão Logística quanto das propostas de melhoria. 

O capítulo VI levanta as principais críticas ao banco de dados usado na pesquisa e ao 

processo de tratamento de acidentes usado na empresa, discutindo como essas características 

podem influenciar nos resultados alcançados. 

O último capítulo, VII, discute sobre as conclusões a que se chegou através do 

trabalho e também sobre o alcance dos objetivos estipulados no início do estudo. 
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2. INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE ACIDENTES 

2.1 INTRODUÇÃO E HISTÓRICO 

Avaliando o processo de investigação e tratamento de acidentes como um todo, é 

possível dividi-lo em algumas etapas. Conforme apresentado por Lindberg et al. (2010), 

baseada no modelo CHAIN (Cadeia de Passos da Investigação de Acidentes), o processo seria 

separado em cinco passos bastante característicos: 

• Relato inicial; 

• Seleção das ocorrências a serem investigadas; 

• Investigação; 

• Disseminação dos resultados; 

• Medidas preventivas. 

Também comentado por Lindberg et al. (2010), o processo descrito acima funciona 

como uma verdadeira cadeia ou corrente, visto que se um de seus passos não obtiver sucesso, 

o processo inteiro será prejudicado e não alcançará o seu objetivo. 

Para o presente trabalho, o foco foi dirigido à quinta etapa do processo descrito, 

justamente para avaliar se as medidas tomadas foram efetivas. No entanto, não se pode 

descartar a hipótese, levando em conta a característica de cadeia apresentada, que existam 

problemas também em momentos anteriores à etapa trabalhada. 

A investigação de acidentes é um assunto estudado e discutido em instituições, sejam 

elas empresas ou institutos acadêmicos, há décadas. Reason (apud DIEN et al., 2012) foi 

capaz de definir três períodos diferentes em que as análises voltadas à segurança eram bem 

distintas entre si. O primeiro período seria o Período Técnico, no qual a fonte dos problemas 

era visto como tecnológico. O segundo período foi definido como o Período do “Erro 

Humano”, no qual os problemas causadores de acidentes eram provenientes das ações de 

pessoas. O terceiro era o Período Sócio-técnico, em que as ocorrências aconteciam a partir da 

interação dos subsistemas técnico e social. Além desses três períodos, Wilpert e Fahlbruch 

(apud DIEN et al., 2012) mencionam um quarto período, o do Relacionamento Inter-

organizacional, defendendo que os problemas de segurança apareciam por uma disfunção no 

relacionamento entre organizações. Com isso, segundo Hollnagel (apud CEDERGREN e 

PETERSEN, 2011), as atribuições e definições de causas evoluíram de aspecto de linearidade 

para um complexo, no qual a causa raiz pode ser a interação de diversos fatores que 
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culminaram no acidente. Essas mudanças de foco também foram abordadas por ESReDA 

(apud CEDERGREN e PETERSEN, 2011), European Safety, Reliability & Data Association 

(Associação Europeia de Segurança, Confiança e Dados), em seu trabalho. 

De acordo com Frei et al. (apud DIEN et al., 2012), juntamente com essas mudanças 

no conceito de segurança, várias metodologias de investigação também foram criadas ao 

longo do tempo. Dien et al. (2012) aponta algumas das mais relevantes: MORT, TRIPOD, 

SOL, CREAM, MTO, STAMP e Accimap. Essas metodologias são usadas principalmente 

para apontar as falhas em relação à segurança dentro de um sistema e também atribuir uma 

causa raiz ao evento analisado.  

Entretanto, mesmo com o desenvolvimento apresentado nessa parte de segurança em 

relação aos acidentes, Dien et al. (2012) afirma que os números de ocorrências apresentados 

não estão diminuindo, mas se mantendo constantes com o passar do tempo, evidenciado a 

dificuldade no tratamento de eventos, seja na parte de investigação ou das medidas de 

bloqueio das causas, que as instituições estão enfrentando atualmente. 

Com indicadores que não apresentam tendências de melhoria, abre-se espaço para a 

discussão sobre o que está sendo feito no momento e qual o motivo desses esforços não 

gerarem os resultados desejados. Os pontos levantados são diversos, como o próprio 

Operating Feedback System (Sistema de Resposta Operacional), responsável pela resposta às 

ocorrências, sugerido por Dechy e Dien (apud DIEN et al., 2012) e Dechy et al. (apud DIEN 

et al., 2012). Outro aspecto sugerido por Llory et al. (apud DIEN et al., 2012) é a própria 

execução das medidas de bloqueio definidas para os acidentes. Enfim, será que esses pontos 

levantados dentro do processo estão sendo eficazes e ajudam na melhoria do quadro 

apresentado nas companhias e institutos? Ou a forma como é feito não está agregando os 

benefícios necessários e que se esperam do sistema? 

Um ponto relevante, e que pode começar a explicar o desempenho mostrado nesses 

indicadores atualmente, está descrito em uma pesquisa realizada pela ESReDA Working 

Group on Accident Investigation (apud DIEN et al., 2012), também mencionada nos trabalhos 

de Valvisto et al. (apud DIEN et al., 2012) e Dechy et al. (apud DIEN et al., 2012), que 

entrevistou 49 organizações da União Européia sobre o uso de ferramentas de investigação de 

acidentes, constatando que o percentual que as utilizava era bastante pequeno. 
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2.2 INVESTIGAÇÃO 

Observando o processo de tratamento de acidentes em si, pode-se especificar 

diversos pontos, principalmente da etapa de investigação, que são amplamente discutidos e 

são momentos e características importantes, visto que muitas vezes o correto tratamento pode 

não ser alcançado dependendo das decisões tomadas.  

Um desses pontos é em relação ao escopo da investigação. Leveson (apud 

CEDERGREN e PETERSEN, 2011) diz que não há um limite ou referência de quão longe a 

investigação deve ir em relação ao tempo e ao espaço físico em torno do evento. No entanto, 

para os questionamentos do “Porquê” o acidente ocorreu para se chegar à causa raiz do 

problema, Rasmussen (apud CEDERGREN e PETERSEN, 2011) definiu algumas regras para 

que seja encerrado: quando falta alguma informação ou não for possível continuar seguindo o 

caminho traçado pelas causas; quando uma causa reconhecida pode explicar o problema de 

forma satisfatória; quando um tratamento for possível. Apesar de haver regras, ainda fica a 

cargo dos investigadores estabelecerem quando essas situações foram alcançadas de fato, 

permanecendo como uma decisão, em parte, subjetiva. Posto desta forma, chega-se em outro 

ponto importante, no qual Cedergren e Petersen (2011) mencionam que os aspectos do evento 

que serão investigados estão relacionados ao próprio conhecimento do investigador e o 

método usado por ele, direcionando a investigação, assim como o que será encontrado, em 

uma direção específica. Esse fenômeno é citado por Hollnagel (apud CEDERGREN e 

PETERSEN, 2011) como o princípio WYLFIWYF, what you look for is what you find (o que 

você procura é o que você acha). Nesse mesmo tópico, Hopkins (apud DIEN et al., 2012) 

afirma que analistas ou investigadores de um evento podem interromper as investigações em 

tópicos que eles dominam, visto que será necessário não só apontar a causa, mas também 

definir as medidas a serem tomadas para bloquear o fator causador, fazendo com que a análise 

não seja prolongada o bastante para se chegar à causa raiz da ocorrência. Com isso, os 

resultados de investigação podem ser muito diferentes uns dos outros, até para um mesmo 

evento, dependo da equipe responsável e das suas decisões.  

Ainda sobre a etapa de investigação, Cedergren e Petersen (2011), em seu estudo de 

comparação entre três institutos europeus de investigação de acidentes, obtêm resultados que 

mostram que as causas normalmente encontradas são as de nível mais baixo e mais diretas ao 

evento, como erros humanos e falhas de equipamentos, por estarem mais próximas e visíveis 

à cena do acidente. Em contrapartida, as causas provenientes de interações mais complexas de 
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fatores são mais difíceis de serem apontadas, de acordo com Rollenhagen (apud 

CEDERGREN e PETERSEN, 2011), fazendo com que o número de causas desse tipo 

atribuídas aos acidentes seja muito menor. 

Dien et al. (2012) aponta dois tipos de fenômenos indicadores de riscos e de uma 

possível ocorrência mais grave, que pode fazer referência às causas de erros humanos e 

técnicos. Um deles é chamado de Weak Signals (Sinais de Fraqueza), segundo Vaughan (apud 

DIEN et al., 2012), definidos como pontos que não são causas diretas de um evento, mas 

demonstram um risco potencial de fragilidade dentro do sistema. O segundo fenômeno 

apontado por Dien et al. (2012) são os Whistle Blowers (Sopradores de Apito), que possuem o 

objetivo de avisar aos gerentes e a quem a informação seja necessária na tomada de decisões 

sobre problemas dentro da organização. É comum esse tipo de alerta partir dos colaboradores 

operacionais que se preocupam com a segurança.  

Cedergren e Petersen, (2011) afirmam que o tratamento de causas mais diretas 

muitas vezes pode não ser satisfatório por não considerarem os aspectos de nível mais alto e 

mais complexos que influenciaram essa primeira causa, como as interações organizacionais, o 

que não resolve realmente o problema encontrado, permanecendo o risco de uma nova 

ocorrência no futuro. Assim, de acordo com Dekker (apud CEDERGREN e PETERSEN, 

2011) e Rasmussen (apud CEDERGREN e PETERSEN, 2011), as causas de baixo nível 

podem ser sintomas de problemas em um nível mais alto e que devem ser analisadas e 

tratadas para que sejam resolvidas, acabando também, consequentemente, com a causa 

diretamente relacionada ao acidente e primeiramente observada. Caso as lições aprendidas de 

acidentes não contemplem essas características organizacionais, como apresentado por 

Birkland (apud CEDERGREN e PETERSEN, 2011), o processo leva a um aprendizado 

supersticioso ou superficial.  

É de grande relevância a discussão acerca das causas no âmbito organizacional. Dien 

et al. (2004) reproduzem em seu trabalho essa discussão, analisando como essas causas 

influenciam na ocorrência de um acidente. Os autores explicam que pode ser possível 

perceber o risco de um acidente acontecer através de vários sinais, como incidentes, falhas no 

sistema e até mesmo por notificações de colaboradores que se deparam com problemas 

durante o trabalho. As diversas decisões tomadas dentro de uma organização, ou até mesmo 

por várias delas, são potenciais fontes de causas em inúmeras ocorrências, que, apesar de 

sozinhas não apresentarem perigo em uma primeira observação, quando interligadas com 

outras decisões, outras situações, pode vir a gerar uma ocorrência muito grave. Todas essas 
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conexões geradoras do evento são chamadas pelos autores do trabalho de rede organizacional 

do acidente. Além disso, Dien et al. (2004) também apontam para um período de incubação, 

já que as decisões, regras e outras medidas da organização podem influenciar como causa de 

um acidente depois de um determinado período de tempo, sendo que essa situação de risco ao 

qual se está exposto pode ou não ser percebida por quem está inserido ao redor desses eventos. 

Dien et al. (2004) também listaram alguns dos principais fatores organizacionais 

causadores de acidentes, sendo eles: 

• Fragilidade da cultura de segurança da organização; 

• Organização inapropriada e complexidade dos sistemas de proteção; 

• Limitação de respostas operacionais; 

• Pressão por produção; 

• Falha da organização de controle de segurança. 

Essas características organizacionais, juntamente com outras não citadas, podem 

promover situações nas quais o risco de uma ocorrência insegura é tão grande que a mesma 

não pode ser evitada. Assim, mostra-se o quanto é importante que as causas sejam realmente 

analisadas e se chegue às reais razões pelas quais os eventos aconteceram, não apenas às que 

estão mais próximas e mais fáceis de ver e explicar. CAIB (apud DIEN et al., 2012), 

Columbia Accident Investigation Board (Conselho de Investigação de Acidente de Columbia), 

referindo-se ao acidente do ônibus espacial Columbia, afirma que muitas investigações de 

acidentes são limitadas, não indo tão a fundo quanto o necessário, relacionando as causas 

apenas a erros técnicos e humanos e, consequentemente, limitando as ações tomadas frente ao 

problema. Não obstante, CAIB (apud DIEN et al., 2012) indica outro problema das 

investigações superficiais, que é a falsa crença de que o problema está resolvido. Com isso, 

volta-se à ideia de período de incubação, conforme Turner e Pidgeon (apud DIEN et al.,2012), 

já que os fatores causadores persistem na organização. 

Dien et al. (2012) apresentam um sistema que explica, de forma simples, a dinâmica 

de ocorrência de eventos. Há dois fatores que influenciam essas ocorrências, que são os 

Resilient Organizacional Factors (Fatores Organizacionais Resilientes), ou ROF, e os 

Pathogenic Organizacional Factors (Fatores Organizacionais Patogênicos), ou POF. Os 

primeiros fatores têm como característica aumentar a segurança e impedir que acidentes 

ocorram, enquanto os segundos são situações de riscos que contribuem para o surgimento de 

um evento. Como explicado pelos autores, o acidente aparece quando os POFs se sobressaem 

aos ROFs dentro da organização. A figura 3 apresenta um diagrama que exemplifica o modelo. 
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Figura 3 – Modelo de evolução do evento 

Fonte: Dien, 2006 (apud DIEN et al., 2012, p. 1403). Traduzido pelo autor 

Um ponto interessante discutido no trabalho de Stoop (2004) é a criação de 

conselhos e institutos de investigação multissetoriais, nos quais são investigados acidentes de 

setores diferentes, como rodoviário, ferroviário, aviação, entre outros, ao invés de órgãos que 

investigam setores específicos. Essa junção pode trazer alguns benefícios, mas também possui 

seu lado ruim. Algumas das vantagens citadas por Stoop (2004) são: 

• Compartilhamento dos recursos no setor administrativo, instalações e outros 

que possibilitam uma economia; 

• Maior experiência e conhecimento mais abrangente, fazendo com que as 

investigações de um setor auxiliem nas de outro; 

• Possível melhora nas metodologias usadas através da relação entre os 

métodos utilizados nos diversos setores. 

Entre as desvantagens, Stoop (2004) lista as seguintes: 

• Perda da especialização de um setor em detrimento de um foco mais 

abrangente; 

• Soluções genéricas devido a pouca experiência e conhecimento; 

• A separação entre os diversos setores pode diminuir o grau de cooperação 

entre eles. 



25 

 

Van Vollenhoven (apud STOOP, 2004) afirma que ainda não se sabe se os conselhos 

multissetoriais são realmente a melhor escolha a ser feita, mas nenhum dos que investiga 

vários setores tem a intenção de mudar para investigações em apenas um específico. 

2.3 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS 

Em relação à etapa de implantação dos planos de ação, ou etapa de prevenção, 

Lindberg et al. (2010), em seu trabalho de pesquisa acerca do processo de investigação e 

tratamento de acidentes, mencionam que não foi possível encontrar muitos estudos 

relacionando as investigações às medidas preventivas. Levando em consideração os acidentes 

marítimos, Balasubramanian e Louvar (apud LINDBERG et al., 2010) afirmam que não se 

chegou a uma conclusão se as recomendações do Mariner’s Alerting and Reporting Scheme 

(Programa de Alerta e Informação da Marinha), serviço direcionado a informar a sociedade, 

principalmente a indústria, sobre acidentes marítimos no mundo, gerando uma grande base de 

dados, geram realmente um aumento na prevenção de ocorrências. 

Com isso, percebe-se que muito é discutido sobre a etapa de investigação em si, mas 

pouco é estudado sobre as medidas preventivas que serão implementadas, como a relação 

entre elas e as causas atribuídas ao acidente, se a ação foi realmente eficaz para a eliminação 

dos fatores que causaram o acidente, entre outros aspectos. A princípio, é esperado que os 

planos de ação formulados apontem para a anulação da influência exercida pelas causas 

encontradas e o evento não se repita futuramente. Entretanto, pode haver falhas nesse 

processo, como planos de ação que não eliminam totalmente o problema, como é o caso de 

fatores organizacionais camuflados por erros humanos ou técnicos pontuais, ou uma solução 

que não é implantada em todas as áreas onde o problema persiste, mostrando uma falha na 

abrangência do que foi planejado. São esses pontos descritos anteriormente que se deseja 

estudar e verificar a sua veracidade neste trabalho. 
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3. REGRESSÃO LOGÍSTICA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Em relação à ferramenta estatística usada no trabalho, a Regressão Logística, são 

abordadas as suas principais características e aplicações. “A abordagem mais popular para 

modelar respostas binárias é uma técnica chamada regressão logística” (WALPOLE et al., 

2009, p. 319). Por ser binária, a variável resposta normalmente exprime resultados de sucesso 

ou fracasso, de acordo com o que se está analisando. No caso do presente estudo, o sucesso é 

a não recorrência de um tipo de acidente, enquanto o fracasso é exatamente a existência de um 

acidente reincidente desse mesmo tipo.  

“Na Regressão Logística, a variável resposta (�) é dicotômica, isto é, atribui-se o 

valor 1  para o acontecimento de interesse (“sucesso”) e o valor 0  para o acontecimento 

complementar (“fracasso”)” (SOUZA, 2006, p. 16). 

Para a utilização de apenas uma variável independente no modelo, Souza (2006) dá o 

nome de Regressão Logística Simples, enquanto o modelo utilizando duas ou mais variáveis 

influentes é chamado de Regressão Logística Múltipla. 

Uma importante característica dos modelos de Regressão Logística é o fato das 

variáveis dependentes terem distribuição de Bernoulli ou binomial (SOUZA, 2006; 

WALPOLE et al., 2009). 

Walpole et al. (2009) explicam que as distribuições binomiais costumam descrever 

processos nos quais existem duas situações distintas, normalmente chamadas de sucesso e 

fracasso, em que existem três parâmetros dentro da distribuição: quantos sucessos (�), em 

quantas tentativas (�), com qual probabilidade de se obter sucesso em cada tentativa (�). Com 

isso, a distribuição binomial é representada da maneira abaixo. ���; �, �� (1) 

“Considere que uma série de ensaios de Bernoulli é realizada, cada qual com a 

mesma probabilidade de sucesso p. Considere também que os ensaios são independentes, ou 

seja, que o resultado de um ensaio não influencia os resultados de qualquer outro ensaio.” 

(NAVIDI, 2012, p. 123) 

Supondo as tentativas realizadas como independentes entre si, o que acarreta em uma 

probabilidade p independente entre os ensaios, a média � é dada pela expressão, considerando 

a variável aleatória discreta � representando cada uma das � tentativas: 
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� � ���� � � ������  (2) 

Como a binomial possui apenas dois resultados, 1  ou 0 , com probabilidade �  e �1 � ��, respectivamente, tem-se: ���� � 1� � 0�1 � �� (3) 

 ���� � � (4) 

Como são � tentativas, a média para a distribuição é dada por: ��� � ���� � ���� � � � ���� (5) 

 � � ��� � �� (6) 

Para a variância �� , segue-se um caminho parecido. Para uma variável aleatória 

discreta, a variância é dada pela seguinte expressão: 

�� � ��� � �� � ��� � ��� � ��������  (7) 

 ���� � �1 � ���� � �0 � ����1 � �� � ��1 � �� (8) 

Fazendo a seguinte substituição: � � �1 � �� (9) 

 ���� � �� (10) 

Da mesma forma que foi mostrada para a média, tem-se � tentativas resultando na 

variância dada a seguir: ��� � ���� � ���� � � � ���� (11) 

 �� � ��� � ��� (12) 

Para a fórmula da variância, � é a probabilidade do fracasso. 

Com isso, foram definidos os dois parâmetros, média e variância, para a distribuição 

binomial (MONTGOMERY e RUNGER, 2009). 

A distribuição binomial é bastante utilizada em diversas áreas para a realização de 

estudos considerando as suas particularidades e como ela pode descrever diferentes situações: 

[...] a distribuição binomial tem aplicações em muitas áreas científicas. Um 
engenheiro industrial está muito interessado na ‘proporção de itens defeituosos’ em 
um processo industrial. Frequentemente, as medidas e esquemas de amostragem 
para processos de controle de qualidade são baseados em distribuições binomiais. [...] 
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Por exemplo, a ‘cura’ ou ‘não cura’ é importante para a indústria farmacêutica, 
enquanto ‘acertar’ ou ‘errar’ costuma ser uma interpretação do resultado do disparo 
de um míssil teleguiado (WALPOLE et al., 2009). 

Além disso, Souza (2006) também mostra que as variáveis independentes não 

necessariamente devem ser contínuas, as mesmas podem ser binárias como a variável 

dependente. 

Segundo Montgomery e Runger (2009), geralmente são empregadas funções não 

lineares para a Regressão Logística. Pode-se partir da razão de chances, que é um valor muito 

usual na análise de dados desse tipo de regressão. Considerando � como a variável reposta do 

modelo, de distribuição de Bernoulli, tem-se a seguinte expressão para a razão de chances: ����1 � ���� � ������ � ���� (13) 

Desenvolvendo essa expressão, têm-se os seguintes passos:  ���� � ������ � ���� � ���������� � ���� (14) 

 ���� � ���������� � ���� � ������ � ���� (15) 

 �����1 � ������ � ���� � ������ � ���� (16) 

 

���� � ������ � ����1 � ������ � ���� (17) 

A igualdade que se chegou é chamada de função de resposta logit, sendo usada nas 

análises de regressão logit, na qual o termo ���� está relacionado à variável � pela função 

acima (MONTGOMEY e RUNGER, 2009). Essa expressão também pode ser escrita da forma: 

���� � 11 � �������� � ����  (18) 

Conforme foi visto anteriormente, a média para uma variável de distribuição de 

Bernoulli é igual à sua probabilidade de sucesso, definida como �. Com isso, tem-se: 

� � 11 � �������� � ����  (19) 

Utilizando a relação seguinte �!� � �� � ��� (20) 

Chega-se à expressão abaixo: 

� � 11 � ������"�� (21) 
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Walpole et al. (2009) dão o nome de preditor linear à expressão representada por �"�, 

no caso do modelo ser simples, ou seja, de apenas uma variável dependente. No entanto, é 

possível utilizar mais variáveis no preditor, modificando a equação que representa a 

probabilidade média do modelo: 

�� � �1 � �#�!$ (22) 

Seguindo com o raciocínio, pode-se ver que o logaritmo natural dessa expressão 

fornece um resultado interessante: 

%� & ����1 � ����' � �� � ��� (23) 

“[...] o logaritmo natural da razão de chances é uma função linear da variável 

regressora. Por conseguinte, a inclinação �� é a variação no logaritmo das chances que resulta 

a partir do aumento de uma unidade em �.” (MONTGOMERY e RUNGER, 2009, p. 259). 

É interessante a comparação da Regressão Logística Simples com a Regressão Linear, 

forma mais conhecida de regressão, observando as semelhanças e diferenças entre as duas 

técnicas. Souza (2006) apresenta uma tabela resumo contendo essa comparação em sua 

dissertação, reproduzida a seguir: 

Tabela 1 – Comparação do Modelo de Regressão Linear Simples e o modelo de Regressão Logística Simples 

 
Fonte: Farhat, 2003 (apud Souza, 2006, p. 17). 

Os valores da probabilidade de sucesso do modelo de Regressão Logística, no estudo 

de Souza (2006), são representados pela letra (�. 
Segundo a autora, )� é chamado de erro, possuindo distribuição Normal com média 

zero e variância representada por um valor constante para a regressão linear. Já para a 
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Regressão Logística Simples, )� pode assumir apenas um dos dois valores apresentados na 

tabela, de acordo com o valor de �� analisado. 

3.2 ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS 

“Os coeficientes de regressão do preditor linear podem ser estimados pelo método de 

máxima verossimilhança [...]” (WALPOLE et al., 2009, p. 320). Souza (2006) também 

demonstra em seu trabalho que o método da máxima verossimilhança pode ser usado para 

estimar os parâmetros em um modelo de Regressão Logística Múltipla. 

O método de máxima verossimilhança consiste em encontrar o valor do parâmetro 

que maximiza a função de verossimilhança, apresentando um estimador razoável para o 

parâmetro avaliado (SOUZA, 2006; WALPOLE et al., 2009). 

A função de verossimilhança, apresentada por Walpole et al. (2009), é *�+� dado 

pela expressão abaixo, considerando ��  como as observações dadas por uma distribuição ���, +�: *��� , �� , … , ��; +� � ����, +� ����, +� … ����, +� (24) 

Souza (2006) apresentou em seu trabalho o desenvolvimento do método de máxima 

verossimilhança para a Regressão Logística, tanto para o modelo simples quanto para o 

múltiplo. Esse desenvolvimento é mostrado abaixo para o caso múltiplo, que é mais 

abrangente que para o modelo simples, mas segue o mesmo raciocínio. Primeiramente, 

algumas relações necessárias ao entendimento dos passos que seguem devem ser consideradas.  

•  é a matriz de variáveis explicativas de � linhas e � colunas; 

• ��. é o ij-ésimo componente da matriz ; 

• ��/ é o vetor correspondente à i-ésima linha da matriz ; 

• � é o vetor de j linhas correspondente aos coeficientes que se deseja estimar; 

• �. é o j-ésimo elemento do vetor �. 

 Nesse caso, o valor atribuído a πi será o apresentado abaixo: 

(0 � (��0� � 1��0 � 1| � �0� � exp ��0 � �1�01 � � � ���0��1 � exp ��0 � �1�01 � � � ���0��
� exp ��06��1 � exp ��06�� 

(25) 

E distribuição de Bernoulli ��~8�9�(��, dada por: 
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 ��:�, (�� � (�;<�1 � (���#;< (26) 

Supondo as observações independentes entre si, apresenta-se a seguinte expressão 

para a função de verossimilhança: 

*��� � = (�;<�
�>� �1 � (���#;< , � ? @��� (27) 

Aplicando o logaritmo natural nos dois lados da igualdade, tem-se: 

%��� � %��*��� � %� A= (�;<�1 � (���#;<
�

�>� B (28) 

Após algumas operações algébricas, chega-se à seguinte expressão para a função de 

verossimilhança do modelo: 

%��� � ��:���/� � %��1 � ���C��/�D� �
�>�  (29) 

Em seguida, para encontrar os valores que maximizam a função, deve-se derivar a 

expressão acima em relação a cada parâmetro que se deseja estimar. O resultado dessa 

operação é apresentado abaixo. E%���E�F � � G:0�0F � ���H�06�I1 � ���H�06�I �0FJ�
0�1 � �K:0 � (0L�0F

�
0�1  (30) 

Com isso, as equações resultantes das derivadas parciais formam um sistema de 

equações não lineares que deve ser resolvido para se chegar aos resultados desejados. Para 

isso, devem ser usados métodos iterativos e auxilio computacional (SOUZA, 2006). 

Para os cálculos iterativos que seguem na estimativa dos parâmetros do modelo de 

regressão logística, foi usado o método de Newton-Raphson, conforme mostrado na 

dissertação de Souza (2006). 

O método de Newton-Raphson, também conhecido apenas como método de Newton, 

consiste em uma técnica de iterações muito utilizada para encontrar os zeros de uma função 

ou mesmo para a resolução de sistemas não lineares. Uma importante característica desse 

método em relação aos demais é que a sua convergência para a solução buscada é feita por 

uma taxa quadrática, tornando o tempo de cálculo normalmente menor quando comparado aos 

outros métodos. 

Para encontrar a raiz de uma função, que é uma aplicação do método, é utilizada a 

derivada da função que se está analisando, de forma que a expressão utilizada nas iterações é 

dada por: 
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�MN� � �M � ���M��"��M� (31) 

Definindo um valor de parada ε, que pode ser um critério que levará em conta apenas 

o valor da função em �MN� ou avaliará a diferença |�MN� � �M|, para que o método considere �MN� como uma boa estimativa para a raiz, as iterações chegarão ao seu final quando esse 

critério for atendido. 

No caso da resolução de sistemas não lineares, o método utilizado possui outras 

características. Primeiramente, existem duas matrizes extremamente importantes para o 

método, O��� e P���. A primeira é a matriz que representa as equações do sistema que se 

deseja resolver. A segunda é chamada matriz Jacobiana, que apresenta as derivadas parciais 

para cada expressão do sistema. Ambas são representadas da seguinte forma matricial: 

O��� � Q����������R�����S (32) 

 

P��� �
TUU
UUU
UVE�����E��

E�����E�� � E�����E��E�����E��R
E�����E�� �R  

E�����E��RE�����E��
E�����E�� � E�����E�� WXX

XXX
XY
 (33) 

Além dessas duas matrizes, também é importante o conhecimento do vetor Z�M�, que 

contem a solução para o sistema linear: PH��M�IZ � �OH��M�I (34) 

Tal sistema é resolvido em todas as iterações desenvolvidas no método de Newton. 

Além disso, para inicializar o algoritmo, deve-se estipular os valores de parada, )� , para 

avaliar os valores da própria matriz OH��M�I, e )�, que vai ser usado para avaliar a diferença [��MN�� � ��M�[. 

Com isso, os passos necessários para se obter o resultado consistem em, 

primeiramente, calcular as matrizes Jacobiana e das equações do sistema em questão. Em 

seguida, caso [OH��M�I[ \ )�, definir ��M� como a solução e parar o método. Caso a condição 

anterior não seja satisfeita, calcular Z�M� , obtido como solução para o sistema PH��M�IZ ��OH��M�I. Feito o passo anterior, calcular a expressão ��MN�� � ��M� � Z�M�. Depois, avaliar 
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 [��MN�� � ��M�[ \ )� e, caso seja verdadeiro, fazer de ��MN�� solução para o sistema. Caso a 

condição não seja satisfeita, fazer ] � ] � 1  e repetir os passos do método até que as 

condições de parada sejam verdadeiras e uma solução seja estimada (RUGGIERO e LOPES, 

1996). 

Existem inúmeros métodos de iterações, até mesmo modificações do próprio método 

de Newton. Para as demonstrações que seguem, o método não é exatamente o descrito acima, 

mas o seu raciocínio é bastante parecido com o mostrado anteriormente. 

Voltando ao cálculo para o modelo de regressão logística, começa-se definindo o 

vetor Escore, representado abaixo: ^��� � /: � /( � /�: � (� (35) 

Outro importante elemento para a resolução do sistema utilizando o método proposto 

é a matriz de Informação de Fischer. Mas antes, é necessário definir _ como: _ � `0ab�(��1 � (��  (36) 

A matriz de Informação de Fischer segue adiante: 

c��� � � G� E�%���E�E�/J � /_ (37) 

A inversa da matriz acima representa a matriz de variâncias e covariâncias para os 

parâmetros estimados da máxima verossimilhança (SILVA apud SOUZA, 2006). 

A seguir, são apresentadas as equações necessárias ao método Newton-Raphson para 

estimar os parâmetros do modelo de regressão logística que vem sendo demonstrado: 

��d�1� � �d � ec f��d�gh�1 ^ f��d�g ; d � 0, 1, 2, … (38) 

 

��d�1� � ��d� � e6_�d�h�1 6H: � (�d�I (39) 

A partir dessas equações, seguindo os passos estipulados pelo método iterativo em 

questão, deve-se definir um valor inicial para começar as iterações, normalmente mantendo 

todos os parâmetros nulos, e um valor de parada para o método, de forma que a diferença 

entre ��jN��  e ��j� , quando for menor ou igual a esse valor, interrompa as iterações e os 

valores estipulados em ��jN�� sejam os escolhidos como os valores para o modelo. 

No caso, têm-se dois critérios de parada: se ��j� k 0,01, o teste de convergência é: 

l��d�1� � �dl k 0,0001 (40) 

Quando ��j� m 0,01, o critério que deve ser adotado é o abaixo: 
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n��d�1� � ��d���d� n k 0,0001 (41) 

Assim, a estimativa dos valores buscados chega ao fim quando um dos critérios 

apresentados, dependendo da condição encontrada, seja satisfeito (ALLISON apud SOUZA, 

2006). 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS PARÂMETROS 

Uma medida muito empregada e de fácil interpretação para os coeficientes do 

modelo de regressão logística é a razão das chances. Essa medida indica as influências na 

variável resposta em relação a mudanças nos valores das variáveis influentes. 

“Em regressão logística, uma razão de chances é a razão da chance de sucesso sob a 

condição 2 sobre a chance de sucesso sob a condição 1 nos regressores [...]” (WALPOLE et 

al., 2009, p. 321). 

Assim, a razão de chances pode ser definida pela seguinte expressão: e� �1 � ��o h�e� �1 � ��o h�
 (42) 

Definimos � como a probabilidade de sucesso (WALPOLE et al., 2009). 

Outra definição para a razão de chances, ou odds ratio, é apresentada por 

Montgomery e Runger (2009) em seu livro, no qual essa razão é representada, para um caso 

simples, por: ����1 � ���� � ������ � ���� (43) 

Como já discutido, ���� � �, mostrando que a razão de chances é exatamente a 

razão entre a probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de insucesso dentro do processo 

que está sendo modelado. Para interpretar a informação que esse valor apresenta, pode-se 

pensar no exemplo em que a razão de chances é igual a 2. Isso representa uma chance duas 

vezes maior de ocorrer o sucesso dentro do sistema do que o insucesso, dada uma variável � 

com um valor estipulado (MONTGOMERY e RUNGER, 2009). 

Para a verificação de um bom ajuste do modelo em relação ao processo analisado, 

existem alguns indicadores de Regressão Logística e de fácil interpretação que ajudam a 

classificar o modelo obtido. 
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O primeiro deles, de acordo com Hair et al. (2009), é chamado de valor de 

verossimilhança, que indica o ajuste da estimativa de máxima verossimilhança. Ele é 

representado pela expressão �2** ou �2 log s�9tZZ0u0%va�ça e, segundo os autores, quanto 

menor for o seu valor, melhor. O valor mínimo possível para esse índice é de 0 (zero), que 

representaria uma estimativa perfeita, mas não há um limite superior. “[...] o valor �2** pode 

ser usado para comparar equações quanto à variação no ajuste ou ser utilizado para calcular 

medidas comparáveis ao x� em regressão múltipla” (HAIR et al., 2009, p. 287). 

Um segundo indicador para a qualidade de ajuste do modelo é chamado de pseudo x� . Existem alguns índices desse tipo, como o x�  logit, x�  de Cox e Snell o x�  de 

Nagelkerke. O primeiro deles pode ser obtido seguindo a seguinte expressão: 

xyz{|/� � �2**�}~� � ��2**����~���2**�}~�  (44) 

Esse valor de x� logit obedece ao intervalo de zero a um, sendo este valor o que 

representa o melhor ajuste possível, obtendo um valor de zero para o �2**, já comentado. 

O x�  de Cox e Snell e de Nagelkerke funcionam da mesma maneira, apesar do 

segundo se diferenciar do primeiro por existir a possibilidade de alcance do valor 1,0, o que 

não é possível para aquele índice. Ambos avaliam a medida de variação encontrada no 

modelo, e a interpretação do seu valor é análoga à do x� logit (HAIR et al., 2009). 

O terceiro critério de avaliação é representado pela Matriz de Classificação, tabela 

que indica as classificações feitas pelo modelo estimado, que podem ser corretas ou não, de 

acordo com a base de dados utilizada na regressão. Segundo Hair et al. (2009), essa matriz 

estabelece razões de classificação correta, demonstrando o quanto o modelo é capaz de 

acertar, tanto para a classificação geral quanto para cada uma das duas classificações 

possíveis.  

Existem alguns tipos de critérios para avaliação a partir da razão de sucesso para o 

modelo. O primeiro deles é chamado de critério de chance máxima, que apenas representa o 

percentual de observações inseridas no grupo com maior número de dados. Esse percentual 

representa a maior parcela possível de classificação correta, caso não fosse usado qualquer 

modelo como auxílio, já que se consegue isso classificando todos os dados no grupo com 

maior número de observações. Com isso, se o modelo encontrado não alcançar esse índice de 

classificação geral, deve ser descartado. 
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Um segundo índice leva em conta a classificação dos dois grupos existentes, não 

apenas do maior deles, sendo chamado de critério de chances proporcionais. Para o seu 

cálculo, segue-se a seguinte expressão: ���z � �� � �1 � ��� (45) 

Sendo � a proporção de indivíduos do grupo 1 e �1 � ��a proporção do segundo 

grupo. 

Esses critérios devem ser utilizados juntamente com amostras de testes para o 

modelo estimado, método onde parte do banco de dados é usada para estimar o modelo de 

regressão e outra parte é usada para testar a boa classificação dos dados em seus grupos por 

parte do modelo. Caso os mesmos dados usados na estimativa sejam alvo do teste de 

classificação, os critérios acima devem ser revistos (HAIR et al., 2009). 

Hair et al. (2009) fazem uma explanação sobre a interpretação dos coeficientes 

estimados para cada uma das variáveis independentes inseridas no modelo de regressão. A 

primeira das diferenças entre a Regressão Logística e outras regressões comumente usadas, 

como uma Regressão Linear, é que os coeficientes podem ser analisados como são 

apresentados normalmente, ou em sua forma exponenciada, sendo chamado de coeficiente 

logístico exponenciado. Cada um deles oferece facilidade em um tipo de interpretação 

específico, sendo usados em momentos específicos da análise.  

Os autores dividem a interpretação dos coeficientes em dois fatores diferentes: 

direção da relação e magnitude da relação. O primeiro deles indica se um aumento na variável 

independente resultará em um incremento na probabilidade para a variável dependente ou 

uma diminuição desse valor. Caso o coeficiente seja positivo, a relação das variáveis é 

positiva, mas se o mesmo for negativo, a variação é inversa entre ambas. Para o coeficiente 

exponenciado a interpretação muda, já que a relação é positiva quando o valor do coeficiente 

exponenciado é maior que 1,0 e, caso seja menor que esse valor, é negativa. 

Em relação à magnitude exercida pela variação da variável, a interpretação é muito 

mais fácil através do coeficiente exponenciado por ser possível quantificar exatamente a 

variação para a variável resposta. Para variáveis métricas, basta utilizar a seguinte relação 

para calcular a variação na razão de desigualdades, ou razão de chances: ��`a�ça % �a 9a�ãt `� `�Z0b�a%`a`�Z � 100��t��0�0��d� ���t����0a`t� � 1� (46) 

Já para variáveis métricas, a interpretação é um pouco diferente. Para isso, leva-se 

em conta a relação entre as razões de chances entre as duas categorias, de referência e 

representada. A relação é a que segue abaixo: 
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 xa�ãt `� �va���Z��� � �t��. ���t����0a`t x xa�ãt `� �va���Z��� (47) 

Assim, é possível saber em qual grupo há maior probabilidade de ocorrência de 

sucesso para a variável dependente do estudo (HAIR et al., 2009). 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 A EMPRESA 

Em relação à Segurança Operacional trabalhada dentro da MRS Logística S/A, 

empresa na qual o trabalho foi realizado, e como se dá a gestão desse item dentro da empresa, 

são usados diversos programas e processos para evitar que os riscos inerentes às atividades 

evoluam para uma ocorrência mais grave. Os programas normalmente possuem caráter 

preventivo, já que passam por inspeções, auditorias de procedimentos, de forma que o erro 

não seja cometido ou não permaneça no futuro. 

Todos os acidentes são indicados como de responsabilidade de uma área dentro da 

empresa, de acordo com a causa do evento. A primeira dessas indicações é em relação à 

diretoria cuja gerência responsável pertence, sendo aquelas divididas em cinco: 

• RH e Gestão; 

• Comercial; 

• Desenvolvimento; 

• Operação; 

• Engenharia e Manutenção. 

As duas últimas diretorias listadas são as que possuem maior poder de atuação por 

parte da MRS Logística S/A, visto que normalmente ocorrem por erros ou falhas existentes 

nos processos internos da empresa ou com colaboradores próprios, como é o caso dos 

acidentes da diretoria de Operação, na qual todos os colaboradores diretamente envolvidos 

nas operações são da concessionária. Existe ainda uma sexta diretoria na empresa, a de 

Finanças, mas não há acidentes atribuídos a ela. 

No caso desse trabalho, foi analisado especificamente o processo de Tratamento de 

Acidentes porque é o principal processo de aprendizagem e posterior prevenção de novas 

ocorrências existente na empresa e que impede a ocorrência de acidentes com a mesma causa, 

os chamados reincidentes. 

Furtado (2012) representou o processo de Tratamento de Acidentes da MRS 

Logística S/A conforme a figura 4, logo abaixo. 
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Figura 4 – Mapa do processo de ocorrências ferroviárias MRS Logística 

Fonte: Furtado (2012, p. 29) 

Como se pode verificar, há cinco etapas em todo o processo, que vai desde a 

identificação da ocorrência, que será apenas de acidentes para esse estudo, até o tratamento 

em si, que consiste no planejamento e implementação das ações corretivas e preventivas para 

o fato analisado. 

4.2 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA 

4.2.1 Variáveis do Modelo 

Como visto no tópico 4.1 (A EMPRESA), o processo de Tratamento de Acidentes na 

empresa estudada possui uma etapa destinada ao planejamento e implantação dos planos de 

ação direcionados a impedir novos acidentes com a causa evidenciada na investigação. Por 

essas características, presume-se que os planos de ação feitos ataquem justamente as causas 

observadas, o que faz com que esses planos traçados reflitam as conclusões da etapa de 

investigação. Dessa forma, variáveis representadas pelos planos de ação parecem ser as que 

melhor explicam o processo em análise e estão disponíveis na empresa estudada através de 

bases de dados. 

A variável dependente para esse modelo de regressão é a reincidência ou não de um 

acidente, dado que foi utilizado um determinado tratamento representado pelos planos de ação. 

Assim, o modelo tenta explicar a reincidência através das ações traçadas, estando justamente 

relacionado com o processo de tratamento como um todo. Caso o processo tenha sido eficaz, 

não haverá um novo acidente com a causa já apurada no passado, mas o mesmo será avaliado 
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como ruim caso ocorra um acidente reincidente, evidenciando que aqueles planos de ação 

traçados não tiveram o resultado esperado. 

A ideia geral do modelo de regressão que é buscado pode ser compreendida na figura 

5. 

 
Figura 5 – Ideia geral do modelo de regressão 

Fonte: O autor 

Em relação à base de dados de planos de ação usada, cada plano foi avaliado em um 

tipo anteriormente definido. Isso foi possível porque grande parte dessas ações possui uma 

natureza fácil de verificar e que já é seguida pela empresa no tratamento dos acidentes 

ferroviários. Para isso, as categorias em que os planos de ação foram separados estão listadas 

na tabela 2, bem como uma descrição que explica quais tipos de ações estão presentes em 

cada uma delas. 

Para considerar que um acidente é reincidente ou não, foi mantido o mesmo critério 

já utilizado pela empresa, que já contava com essa informação estruturada em suas bases de 

dados. Se o acidente registrado tivesse a mesma causa de outra ocorrência passada e de 

responsabilidade da mesma área, ele seria considerado como reincidente. Existem pequenas 

variações para esse critério, como é o caso de acidentes de responsabilidade da Manutenção 

de Vagões, os quais não devem ser na mesma área, mas no mesmo tipo de vagão. No entanto, 

o princípio para a classificação é a mesma, não sendo um fator influente para o modelo que se 

pretende obter. 

Dessa forma, o tratamento de cada acidente, que é justamente composto pelos planos 

de ação traçados, e a informação de que houve um acidente futuro com a mesma causa, juntos, 

formam uma observação para o modelo. Portanto, o modelo tem tantas observações quanto 

acidentes ocorridos. 

Todas as variáveis do modelo são dicotômicas. Os únicos valores possíveis para cada 

uma delas é 0 (zero) ou 1 (um). 

Para a variável dependente, que indica a reincidência, o zero indica a existência de 

um acidente futuro com a mesma causa e, portanto, reincidente. Já o valor “um” representa o 
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contrário: não há acidentes com a mesma causa no futuro, indicando que o tratamento obteve 

sucesso e bloqueou as causas envolvidas com o acidente. 

Tabela 2 – Categorias para Planos de Ação. 

Categoria Descrição 

Auditorias/Inspeções 
Ações de inspeção ou auditoria de ativos, que normalmente 
se tornam rotineiras 

Avaliação 
Estudo ou avaliação de uma situação ou possível solução 
para eliminação do risco 

Comunicação 
Divulgação de informações do acidente para outras áreas ou 
de comunicação com as populações ao redor da linha férrea 

Engenharia 
Ações de engenharia, que envolvem utilização de 
dispositivos de segurança, relacionado à dinâmica de 
movimentação de trens, entre outros 

Equipamentos/Ferramentas 
Disponibilidade, utilização e gestão de equipamentos e 
ferramentas usadas nas atividades ferroviárias 

Gestão de Segurança 
Implementação de programas para monitoramento e 
avaliação da segurança em um determinado processo 

Infraestrutura 
Ações de reforma de instalações, construção ou mesmo 
limpeza de algumas áreas ao redor da linha 

Manutenção 
Normalmente são medidas corretivas de falhas em ativos, 
como troca de peças e outros processos de manutenção 

Observação de Tarefas 
Relacionado ao programa de Observação de Tarefas, que 
faz auditorias para observar o comportamento dos 
funcionários em relação aos procedimentos e à segurança 

Paralisação 
O ativo, pessoa ou equipamento é retirado do trabalho, não 
sendo usado até esclarecimento dos fatos e correção da 
situação 

Pessoal 
Ações relacionadas a mudanças no quadro de funcionários 
ou disponibilidade de pessoas para o serviço 

Procedimento Criação ou alteração de procedimentos vigentes na empresa 

Testes/Provas 
Realização de provas, simulações e testes para avaliar o 
conhecimento dos trabalhadores 

TI 
Relacionado à adequação ou criação de sistemas de 
informação ou tecnologias com ligação ao transporte 
ferroviário 

Treinamento 
Treinamento dos colaboradores em novos procedimentos ou 
para reforçar um conhecimento já adquirido anteriormente  

Outros 
Ações que não se encaixavam nas categorias acima, muitas 
vezes pela natureza da causa do acidente 

Fonte: O autor 

Já para as variáveis independentes, que representam os planos de ação, o valor “zero” 

diz que o tratamento para o acidente observado não possui um plano de ação da categoria que 

o representa. Caso uma ação do grupo esteja presente no tratamento, a variável assumirá o 

valor “um”. Para essas variáveis, não há diferenciação se houver mais de um plano de ação da 

mesma categoria, sendo levada em conta apenas a existência de ao menos um plano desse tipo. 

A Regressão Logística foi utilizada para encontrar um modelo para todos os dados de 

acidentes, sem considerar a quais diretorias eles pertencem, o que também foi feito para os 

acidentes da diretoria de Operação e para os acidentes da diretoria de Engenharia e 

Manutenção, separadamente. Como esses são os acidentes com maior poder de correção por 
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parte da empresa, seria bastante interessante achar um modelo apenas para eles. Portanto, 

foram obtidos três modelos de regressão distintos, cada qual com seus resultados únicos, 

apesar dos dados serem originários de uma mesma base, diferenciando apenas pelos 

subgrupos de responsabilidade de cada diretoria. 

4.2.2 Análise dos Resultados do Modelo – Todos os Dados 

Primeiramente, para a obtenção do modelo de Regressão Logística, foram utilizados 

todos os dados de acidentes registrados até o momento, retirando apenas aqueles acidentes 

que ainda não possuíam tratamento definido e, por isso, não teriam dados para as variáveis 

independentes. 

Um programa estatístico foi usado nessa etapa, gerando todas as saídas e resultados 

para o modelo em questão. Esses dados são apresentados no Anexo 1 (REGRESSÃO 

LOGÍSTICA – TODOS OS DADOS). 

Como apresentado na tabela Case Processing Summary (Sumário do Caso 

Processado), são utilizadas 510 observações disponíveis para a estimativa do modelo de 

regressão. Além disso, o método escolhido foi de que todas as variáveis independentes seriam 

usadas, ou seja, todas as categorias de planos de ação foram incluídas no modelo, já que se 

acredita que todas influenciam positivamente no bloqueio das causas. 

Na tabela Classification Table (Tabela de Classificação), também chamada de 

“Matriz de Classificação”, apresentada na parte de informações iniciais, observa-se que os 

dados dividem-se em 58,2% de acidentes com reincidência futura, sendo o restante sem 

reincidência. Esse valor seria a referência para a classificação de um acidente, visto que se 

fosse apostado na moda, que é exatamente o acidente possuir reincidência, tem-se 58,2% de 

chance de acerto. 

Após a estimativa do modelo, os dados são apresentados no tópico “Informações 

referentes ao modelo”.  

Fazendo uma análise dos principais indicadores de avaliação acerca da qualidade de 

ajuste do modelo, tem-se três medidas para verificar se o modelo como um todo está bem 

ajustado. Os dois primeiros, discutidos em seguida, são apresentados na tabela Model 

Summary (Sumário do Modelo). 

O primeiro deles é o �2**, que apresentou valor de 628,858, bastante elevado e 

longe de zero, considerado o valor que apresentaria uma estimativa perfeita pelo modelo. 
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O mesmo resultado é acompanhado pelas medidas de x�  de Cox e Snell e de 

Nagelkerke. O primeiro apresentou valor de 0,118, enquanto o segundo teve um resultado de 

0,159. Com números tão baixos e próximos de zero, o modelo estimado não teve um bom 

ajuste em relação aos dados usados. 

O terceiro indicador é apresentado na tabela Classification Table (Tabela de 

Classificação). Como se pode ver, em geral, o modelo acerta 66,1% das classificações dos 

acidentes em relação à reincidência para as observações utilizadas na estimativa do modelo. 

Em comparação com o valor de acerto da moda, a melhora não é tão elevada, apresentando 

muitos erros de classificação. Quando se entra no nível de detalhamento para a classificação 

de cada valor, percebe-se que o modelo acerta boa parte dos acidentes que tiveram 

reincidência, representados pelo valor zero, chegando a 83,5% de classificações corretas. No 

entanto, para os acidentes que o tratamento teve sucesso, esse percentual cai para apenas 

41,8%, errando mais da metade das classificações. 

Pelos resultados apresentados nos principais indicadores de qualidade de ajuste do 

modelo, verifica-se que o mesmo não apresenta uma boa representatividade do processo 

estudado. 

Também é possível avaliar os coeficientes estimados para cada uma das variáveis 

independentes, analisando a influência deles para o modelo. Essas informações estão todas 

contidas na tabela Variables in the Equation (Variáveis na Equação). 

Primeiramente, deve-se comentar que se espera que a existência de um plano de 

ação, independente de qual for, ajude na prevenção de uma nova ocorrência através da 

eliminação das causas. Isso é verificado através de variáveis com coeficientes positivos para o 

modelo estimado, já que o sucesso do tratamento é representado pelo valor 1 da variável 

dependente. Nesse caso, para uma variação positiva na variável independente, ou seja, de 0 

para 1, indicando que uma ação da referida categoria está presente no tratamento, acarreta em 

uma variação positiva da razão de chances, aumentando a probabilidade de sucesso e a 

deixando mais próxima de 1. Para uma variável com coeficiente estimado negativo, essa 

variação de 0 para 1 na variável independente traz uma diminuição da probabilidade de 

sucesso, refletida na razão de chances, o que indicaria que a existência do plano de ação está 

prejudicando o tratamento do acidente, algo que não corresponde com a realidade e o 

resultado que se espera. 
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Não é impróprio que o coeficiente estimado de uma variável independente seja 

negativo em uma Regressão Logística, mas pela forma que o processo foi modelado, um 

coeficiente inferior a zero não condiz com o que é verificado na realidade. 

Como se pode ver, existem três variáveis com coeficiente B negativo, indicando que 

uma variação positiva nessa variável diminui as chances de sucesso no modelo, que 

representa a não reincidência de um acidente. Esse resultado é contrário ao que se espera dos 

planos de ação, que deveriam ajudar a eliminar as causas definidas, mas o que o coeficiente 

do modelo está representando é justamente o contrário, o que não condiz de forma alguma 

com a realidade. As três variáveis são referentes aos planos de ação de Avaliação, 

Comunicação e Equipamentos/Ferramentas. 

No entanto, observando a matriz de correlação para esses três grupos de coeficientes 

negativos com a variável dependente, apresentada na tabela 3, percebe-se que as variáveis de 

Avaliação e Equipamentos/Ferramentas possuem correlação positiva, apesar de bastante 

próximas de zero. Isso pode sinalizar a presença de multicolinearidade influenciando a 

estimativa dos coeficientes dessas duas categorias. 

Hair et al. (2009) considera a hipótese do efeito de multicolinearidade entre as 

variáveis independentes do modelo. Esse efeito pode levar variáveis positivamente 

correlacionadas com a variável dependente a terem sinal negativo no seu coeficiente como 

forma de corrigir um efeito positivo de outra variável independente. Para se ter certeza sobre a 

hipótese da multicolinearidade entre as variáveis uma análise fatorial poderia ser executada. 

Variáveis que pertencem a um mesmo fator são candidatas a sofrerem os efeitos da 

multicolinearidade. 

Tabela 3 – Matriz de correlação de coeficientes negativos – Todos os dados 

 
Fonte: O autor 
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Não obstante, apenas quatro categorias de planos de ação tiveram coeficientes para 

as suas variáveis com Estatística Wald significativas. Isso demonstra que apenas elas teriam 

realmente valor do coeficiente diferente de zero e influenciam o processo de tratamento de 

acidentes. As variáveis com esses resultados representam as categorias Auditorias/Inspeções, 

Manutenção, Observação de Tarefas e Treinamento. Mesmo com significância estatística, 

essas variáveis podem não apresentar a influência mostrada pelos coeficientes, já que o 

modelo como um todo não tem significância estatística. 

4.2.3 Análise dos Resultados do Modelo – Acidentes Operação 

Nesse ponto, foram analisados os dados referentes ao modelo para os acidentes da 

Operação. Foi usado o mesmo programa estatístico mencionado anteriormente. Assim, a 

apresentação e interpretação dos resultados seguem o mesmo padrão. Os mesmos estão no 

Anexo 2 (REGRESSÃO LOGÍSTICA – ACIDENTES OPERAÇÃO). 

Verifica-se que nesse caso o número de observações é de 58. A moda se inverte em 

relação aos dados para o modelo com a base completa, aparecendo mais acidentes sem 

reincidência, representando 67,2% do total. 

Analisando as medidas de qualidade de ajuste para esse modelo, vê-se que o mesmo 

é melhor em relação ao modelo do item anterior. O valor �2**  é de 51,315, bem mais 

próximo do valor de referência, zero, mas ainda assim elevado. Já os valores de x� de Cox e 

Snell e de Nagelkerke possuem valores de 0,316 e 0,441, respectivamente. Ambos também 

bem melhores do que do modelo anterior, mas ainda assim abaixo de valores que se 

consideram para uma boa regressão, que normalmente são maiores que 0,5. 

Já no caso da Tabela de Classificação, os resultados também são mais consistentes, 

visto que o modelo consegue classificar corretamente 79,3% dos acidentes. Para acidentes 

sem reincidências, ele consegue acertar quase todos os dados, alcançando 89,7% de acertos. 

Já para os acidentes com reincidências, esse percentual cai para 57,9%, que, apesar de não ser 

um bom número, já consegue acertar mais da metade das vezes. 

Assim, o modelo apenas para os acidentes da diretoria de Operações já tem um ajuste 

melhor, mas ainda precisaria melhorar em alguns parâmetros para que realmente pudesse ser 

considerado como um bom modelo de regressão para o processo. 

Agora são analisados os coeficientes relacionados às variáveis independentes do 

modelo estimado. Mais uma vez, três variáveis tiveram valor negativo para os seus 

coeficientes, sendo valores avessos ao que se espera na realidade. São relacionados às ações 
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de Avaliação, Gestão de Segurança e Treinamento. Nesse caso, os valores de correlação são 

todos negativos, o que diminui muito as chances de presença de multicolinearidade. A tabela 

4 mostra a correlação das três variáveis citadas com a variável dependente. 

Em relação à significância estatística, apenas uma variável teria um coeficiente com 

Estatística Wald significante para um alfa de 5%, sendo a variável que representa a categoria 

de ações de Comunicação. As demais variáveis possuem coeficientes sem significância 

estatística, o que não descarta a possibilidade dessas variáveis não influenciarem o processo. 

Tabela 4 – Matriz de correlação de coeficientes negativos – Operação 

 
Fonte: O autor 
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Para a Matriz de Classificação, o resultado também fica entre os valores alcançados 

pelos modelos de acidentes da Operação e com a utilização de todas as observações. Na 

classificação geral dos dados utilizados, o modelo foi responsável por acertar 73,3% dos 

dados. Em relação a cada categoria da variável dependente, para acidentes sem reincidência, o 

modelo foi capaz de classificar 78,2% dos casos de forma correta. Já para os dados com 

reincidência, o modelo alcançou 68% de acertos para os resultados de reincidência. Apesar de 

a classificação geral ter piorado em relação ao modelo da diretoria de Operação, a variação na 

classificação entre uma categoria e outra da variável independente se tornou menor.  

Pela análise realizada nos parágrafos anteriores, percebe-se que o modelo apresenta 

características diferentes dos outros dois estimados anteriormente. Nesse caso, a classificação 

apresentada na Matriz de Classificação é mais homogênea, o que é um ponto positivo e que 

não foi observado no outros modelos. No entanto, os valores de qualidade de ajuste 

continuam muito abaixo, no caso dos x�, e muito acima, para o parâmetro �2**, mostrando 

que o modelo não está conseguindo explicar satisfatoriamente o processo de tratamento de 

acidentes. 

Continuando a análise dos dados de regressão, é necessário fazer a avaliação dos 

coeficientes encontrados para as variáveis independentes. Dessa vez, o número de coeficientes 

com valor abaixo de zero foi muito maior do que o encontrado nos outros modelos: onze deles 

nesse intervalo. A grande maioria dos coeficientes está apresentando resultados divergentes 

do esperado, o que compromete o uso das suas respectivas variáveis para qualquer estudo 

usando esse modelo. Ainda assim, um desses coeficientes, pela Estatística de Wald, apresenta 

significância estatística. As variáveis com esses valores de coeficientes são relacionadas às 

categorias de Avaliação, Engenharia, Equipamentos/Ferramentas, Infraestrutura, Manutenção, 

Observação de Tarefas, Outros, Paralisação, Procedimento, Testes/Provas e Treinamento. 

Como se pode ver na coluna com as informações de correlação entre as variáveis 

citadas acima e a variável dependente, apenas uma delas, da categoria de Manutenção, possui 

coeficiente de correlação positivo, o que pode ser uma indicação da presença de 

multicolinearidade, que poderia ser comprovada através do processo de análise fatorial. 

Além do coeficiente negativo com significância estatística, relacionado à categoria 

de Avaliação, outros dois coeficientes também apresentam valores elevados para a Estatística 

Wald, sendo significantes para um alfa de 5%. As duas variáveis com esses coeficientes são 

ligados às ações de Auditorias/Inspeções e TI. 
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Tabela 5 – Coluna de correlação de coeficientes negativos – Engenharia e Manutenção 

 
Fonte: O autor 
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5. RESULTADOS 

Como se pôde ver nas análises dos modelos de regressão obtidos na etapa de 

desenvolvimento do trabalho, não foi possível verificar a dependência da reincidência ou não 

dos acidentes ferroviários encontrados na empresa onde o estudo foi feito com as categorias 

de planos de ação, visto que nenhum deles conseguiu alcançar resultados satisfatórios, tanto 

do ponto de vista estatístico para a significância dos coeficientes e parâmetros de ajuste do 

modelo, quanto para a significância prática, demonstrada na matriz de classificação dos 

modelos. 

Mesmo o modelo para os acidentes da diretoria de Operação, que teve índices 

melhores de qualidade de ajuste, não poderia ser usado para representar o processo 

satisfatoriamente, visto que os coeficientes apresentados, em sua grande maioria, não 

possuíam valores significativamente diferentes de zero, além de o modelo errar muitas vezes 

na atribuição de observações onde a reincidência estava presente, classificando-as como não 

reincidentes. 

Outro ponto importante é em relação aos coeficientes das variáveis independentes 

que apresentaram valores menores que zero nos modelos estimados. Isso vai completamente 

de encontro ao esperado do processo de tratamento de acidentes. Com esses valores, o modelo 

estimado indica que essas categorias de ações prejudicam as chances de um acidente não ter 

uma ocorrência reincidente no futuro. A princípio, acredita-se que todos os planos traçados, 

independente da categoria ao qual eles pertencem, são favoráveis ao bloqueio de causas de um 

acidente, e não o contrário. A pior das situações para esse processo em relação ao resultado 

que esta sendo medido é justamente não ter ações para bloqueio ou redução dos riscos ligados 

às causas porque nenhuma providência seria tomada e o cenário encontrado no momento do 

acidente seria mantido, permanecendo com as mesmas chances de ocorrer um novo acidente. 

Por esse motivo, coeficientes negativos não podem ser interpretados de forma correta pelo 

fato de indicarem uma situação não retratada na realidade. 

Em razão dos modelos não serem aceitos como representativos do processo, a análise 

deles com a finalidade de indicar as melhores e piores categorias de planos de ação não pode 

ser realizada também, visto que conclusões seriam tiradas de um modelo fraco, aumentando 

as possibilidades de erro nessas avaliações. Mesmo pelos coeficientes encontrados para as 

variáveis associadas a cada tipo de ação, que seriam usados nessa avaliação, já prejudicariam 

os resultados pelo motivo explicado no parágrafo anterior, bem como o fato de muitos deles 
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não possuírem índices de significância aceitáveis para a hipótese de que realmente não 

possuem valor nulo. 

Assim, o estudo segue para a reflexão acerca das características do processo e do 

banco de dados, pensando em como poderiam influenciar a regressão, principalmente por ter 

apresentado apenas modelos fracos do processo. Tal discussão é evidenciada no próximo 

tópico do trabalho. 
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6. CRÍTICAS AO BANCO DE DADOS E AO PROCESSO 

Com modelos de ajuste relativamente fracos em relação ao processo, é interessante 

discutir também a qualidade do banco de dados utilizado para a regressão, bem como o 

processo de tratamento de acidentes, passando pelos critérios de avaliação dos acidentes e 

outros pontos importantes e que teriam grande influência na definição do modelo estatístico. 

6.1 BANCO DE DADOS 

Conforme mencionado na introdução, o banco de dados era um elemento de 

dificuldade para o estudo por não estar organizado da maneira necessária na estimativa dos 

modelos de Regressão Logística, exigindo um trabalho com os dados para que fossem 

dispostos da forma correta. 

Além disso, existem alguns fatores de provável influência, mesmo que não 

diretamente e tão visíveis assim, para a estimativa realizada. O primeiro deles é o fato da base 

de dados ser controlada em dois sistemas diferentes. Com isso, muitas vezes existiam 

informações duplicadas entre esses dois ambientes, e até mesmo dados diferentes entre eles 

poderiam ser encontrados. Em uma base existiam mais planos de ação do que na base 

controlada no outro sistema. Com isso, era necessário tomar a decisão de qual base estaria 

correta e, consequentemente, de qual delas os dados seriam extraídos nesse caso de 

divergência entre ambas. 

Ainda em relação às diferenças entre as duas bases existentes, uma possuía maior 

número de informações sobre acidentes do que a outra. Nessa base, todos os acidentes 

ocorridos ficavam registrados juntamente com as suas informações de todo o tratamento do 

acidente, incluindo a causa, planos de ação, evidências de conclusão das ações, entre outros. 

No segundo banco de dados, constavam as informações de ações tomadas de alguns acidentes 

selecionados para outro processo realizado pela área de segurança da empresa. Com isso, 

apesar de não existir o problema de escolha apontado no parágrafo anterior, também não se 

tinha certeza se haveria diferença entre as duas bases, caso o acidente que não está nessa 

segunda tivesse sido selecionado para o outro processo em questão, constando as suas 

informações no banco de dados com menor número de acidentes. 

 Outro fator importante na discussão é que o sistema com todos os acidentes era 

preenchido por diversas pessoas e sem um padrão definido para esse preenchimento. Sem a 



52 

 

padronização, boa parte da informação e o que ela deve conter fica comprometida, 

prejudicando a interpretação e coleta de informações para uma análise desses dados. Algumas 

vezes, eram preenchidos os campos relativos aos planos de ação com informações que nada 

tinham relação com uma ação de bloqueio das causas do acidente, não podendo nem ser 

entendido como um plano de ação em si. Esses casos foram expurgados da base utilizada para 

a estimativa do modelo de regressão, visto que não traziam informações corretas acerca do 

tratamento do acidente. A base com menor número de registros não possui esse problema, já 

que ela é preenchida por um colaborador da própria área de segurança, seguindo padrões de 

preenchimento e verificando se as informações que são inseridas estão realmente corretas. 

Ainda sobre a base com maior número de acidentes registrados, é importante 

ressaltar que todos os dados, ao final do tratamento do acidente, eram verificados por um 

funcionário da área de segurança, avaliando se todos estão completos no registro, entre outros 

parâmetros. No entanto, esse tipo de verificação só era feita, como já dito, no final de todo o 

processo, o que poderia levar meses para ser concluído, já que muitas ações tinham prazos 

extensos para sua conclusão, dada a complexidade de implantação. Dessa forma, um dado 

errado ou incompleto poderia ser mantido no sistema durante muito tempo até a revisão por 

parte da área de segurança, que exigiria um novo preenchimento dos campos para o acidente. 

Mesmo assim, não era certo que as informações seriam inseridas da forma correta e completas 

após essa exigência, sendo sempre necessária uma nova avaliação dos dados pela segurança e, 

caso necessário, novamente pedir que as informações fossem reinseridas, estendendo o tempo 

em que uma informação errada era mantida no sistema. Diante desse fato, não é difícil 

acreditar que parte dos dados utilizados para esse trabalho podem não estar corretos, 

prejudicando os resultados de estimativa realizada. 

Um último ponto que deve ser considerado, mas que não é tão crítico e presente 

quanto os anteriores pelas diversas exigências e verificações feitas pela área de segurança, 

responsável pela gestão dos planos de ação, é a existência de medidas não concluídas pelas 

áreas de campo. Normalmente, quando os responsáveis pela ação não irão concluí-la, os 

mesmos sinalizam que a ação será cancelada, possibilitando a exclusão desses planos de 

análises, como foi feito nesse estudo. Mas podem existir ações, até mesmo com evidências de 

conclusão, que na verdade não foram implementadas e por isso não poderiam ser 

consideradas na análise por se comportarem como uma ação cancelada. 
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6.2 PROCESSO 

Vale levantar a discussão acerca do próprio processo de tratamento de acidentes, 

principalmente em relação a alguns detalhes existentes e que têm peso para a estimativa de 

modelos. 

O primeiro deles é em relação ao critério utilizado para a definição de reincidência 

de um acidente ou não. Na explicação de como é atribuído o valor à variável dependente para 

a Regressão Logística, foi evidenciado que um acidente precisa acontecer na mesma área e 

com a mesma causa que uma ocorrência anterior para ser considerada reincidente. No entanto, 

a causa usada para fazer essa avaliação não é detalhada, sendo usada uma causa mais 

abrangente nesse ponto do processo. Assim, acidentes podem ter motivos diferentes para o 

seu acontecimento, mas estarem dentro da mesma causa macro, de forma que para o critério 

de reincidência é como se fossem a mesma situação de acidente. E isso acarreta problemas em 

relação à análise do processo, porque o tratamento é direcionado para a causa raiz, estipulada 

na investigação da ocorrência, podendo até ser adequado e obter sucesso em seu bloqueio, 

mas um próximo acidente ferroviário pode ser apontado como reincidente desse último pelas 

causas, apesar de não serem as mesmas no detalhamento, estarem dentro da mesma categoria 

listada para essa classificação, indicando que o tratamento não foi bom. 

Ainda sobre o critério de reincidência, é necessário levantar a discussão sobre o 

prazo entre uma ocorrência e outra. Para o critério existente, não era verificado o tempo entre 

a ocorrência do acidente e a conclusão dos planos de ação traçados para o seu tratamento. 

Assim, se era registrado um evento em um dia e no dia seguinte ocorresse um segundo com a 

mesma causa na mesma área, este era registrado como reincidente, mesmo sem o início do 

tratamento do primeiro. Com isso, dados podem ser indicados como de fracasso para o 

processo de tratamento, mas terem obtido êxito, já que um tratamento iniciado depois do 

suposto reincidente poderia ser bem sucedido e evitar novos acidentes daquele tipo, 

caracterizando uma informação errada dentro do modelo de regressão que era buscado. 

Outro ponto importante, mas que não faz parte do processo de tratamento em si é em 

relação à avaliação da qualidade da investigação. Para este trabalho foram utilizadas as 

informações que estavam à disposição para realizar a estimativa dos modelos de regressão, 

justamente os planos de ação indicados para o tratamento de cada ocorrência. Apesar disso, de 

acordo com o exposto sobre as práticas de investigação e o seu processo, seria muito 

interessante e importante se houvesse uma variável no modelo que correspondesse à 
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qualidade da investigação feita para um acidente. Como a etapa de investigação pode sofrer 

diversas variações, seja pelos investigadores ou mesmo a natureza da ocorrência, um bom 

desempenho nessa etapa, avaliando todas as evidências, direcionando as análises de forma 

correta para as causas mais propensas, garante maiores chances de que as ações sejam bem 

planejadas e executadas para que esse tipo de ocorrência não volte a acontecer. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, se fosse possível, também poderia existir 

uma variável que medisse a qualidade do planejamento das ações, para verificar se estas 

estavam condizentes com as definições da etapa de investigação, assim como se realmente 

vão ser capazes de bloquear os riscos encontrados ou apenas mitigá-los, visto que a 

reincidência só poderia ser realmente evitada se fossem eliminados das operações da empresa 

estudada. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, não foi possível atingir os 

objetivos em sua totalidade estipulados no seu início através da metodologia desenhada. 

Primeiramente, em relação à obtenção do modelo de regressão para o processo de tratamento 

de acidentes, utilizando as informações de planos de ação, não se alcançou um resultado 

satisfatório, visto que o modelo não apresentou um bom ajuste em relação aos dados usados, o 

que compromete o seu uso. A verificação de quais tipos de ações seriam mais efetivos 

também foi prejudicada porque o modelo, mais exatamente os coeficientes estimados para 

cada variável independente, serviria como base para essa classificação, mas os resultados 

foram bastante diferentes entre um modelo e outro, além da maioria dos coeficientes não 

serem significativamente diferentes de zero. 

Sobre o objetivo de sugestão de melhorias para o processo, mesmo que este também 

se apoiasse no modelo de regressão e em sua análise para levantamento dos pontos alvos de 

fortalecimento, com a falha na estimativa, foi possível fazer uma reflexão acerca dos 

principais fatores que poderiam influenciar negativamente a regressão, sendo todos citados e 

explicados. Assim, é possível considerá-los como sugestões de melhorias também, o que dá 

êxito, em parte, nesse ponto do estudo. 

Por fim, ficam as sugestões de novas pesquisas sobre o assunto, que ainda possui 

muitos pontos a serem estudados, principalmente em relação à eficiência do processo de 

tratamento de acidentes. Algo que pode auxiliar muito nessa verificação para estudos futuros 

é justamente o uso de informações sobre a qualidade da etapa de investigação, que não estava 

disponível para utilização no momento que foi realizado o trabalho, já que é uma etapa crítica 

para o sucesso desse processo. 
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ANEXO 1 – REGRESSÃO LOGÍSTICA – TODOS OS DADOS 

1. Informações inicias (antes da definição do modelo) 

 

 

 

Case Processing Summary

510 100,0

0 ,0

510 100,0

0 ,0

510 100,0

Unweighted Casesa

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

Classification Tablea,b

297 0 100,0

213 0 ,0

58,2

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 0
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 

Variables in the Equation

-,332 ,090 13,709 1 ,000 ,717ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)



59 

 

 

2. Informações referentes ao modelo 

 

 

 

Variables not in the Equation

15,792 1 ,000

,288 1 ,592

1,867 1 ,172

4,898 1 ,027

,063 1 ,802

6,780 1 ,009

2,388 1 ,122

6,355 1 ,012

8,753 1 ,003

3,805 1 ,051

2,111 1 ,146

6,823 1 ,009

1,841 1 ,175

3,133 1 ,077

1,548 1 ,213

13,704 1 ,000

61,497 16 ,000

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

Omnibus Tests of Model Coefficients

64,254 16 ,000

64,254 16 ,000

64,254 16 ,000

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

628,858 ,118 ,159
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Classification Tablea

248 49 83,5

124 89 41,8

66,1

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 1
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
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Variables in the Equation

,875 ,230 14,501 1 ,000 2,399

-,093 ,330 ,079 1 ,779 ,912

-,307 ,202 2,295 1 ,130 ,736

,537 ,315 2,913 1 ,088 1,711

-,582 ,707 ,678 1 ,410 ,559

1,298 ,715 3,296 1 ,069 3,664

,463 ,339 1,869 1 ,172 1,589

,672 ,221 9,276 1 ,002 1,959

1,036 ,385 7,236 1 ,007 2,819

,738 ,574 1,650 1 ,199 2,091

,051 ,513 ,010 1 ,921 1,052

,412 ,601 ,469 1 ,493 1,509

,160 ,344 ,216 1 ,642 1,174

,547 ,727 ,567 1 ,452 1,728

,049 1,033 ,002 1 ,962 1,050

,746 ,254 8,622 1 ,003 2,109

-1,023 ,179 32,650 1 ,000 ,359

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006,
VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013,
VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017.

a. 
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ANEXO 2 – REGRESSÃO LOGÍSTICA – ACIDENTES OPERAÇÃO 

1. Informações iniciais (antes da definição modelo) 

 

 

 

Case Processing Summary

58 100,0

0 ,0

58 100,0

0 ,0

58 100,0

Unweighted Casesb

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Casesa

Unselected Cases

Total

N Percent

The variable TI is constant for all selected cases. Since a
constant was requested in the model, it will be removed from
the analysis.

a. 

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

b. 

Classification Tablea,b

0 19 ,0

0 39 100,0

67,2

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 0
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 

Variables in the Equation

,719 ,280 6,607 1 ,010 2,053ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)



62 

 

 

2. Informações referentes ao modelo 

 

 

 

Variables not in the Equation

,537 1 ,464

,080 1 ,777

7,305 1 ,007

,002 1 ,968

,001 1 ,975

,130 1 ,718

2,841 1 ,092

1,009 1 ,315

5,100 1 ,024

,130 1 ,718

,496 1 ,481

1,309 1 ,252

1,309 1 ,252

,002 1 ,968

,085 1 ,771

18,168 15 ,254

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00017

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

Omnibus Tests of Model Coefficients

22,050 15 ,106

22,050 15 ,106

22,050 15 ,106

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

51,315 ,316 ,441
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Classification Tablea

11 8 57,9

4 35 89,7

79,3

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 1
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
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Variables in the Equation

1,605 1,244 1,663 1 ,197 4,976

-2,197 1,393 2,489 1 ,115 ,111

1,915 ,902 4,507 1 ,034 6,784

1,009 1,125 ,805 1 ,370 2,744

,199 1,257 ,025 1 ,874 1,220

-,163 1,230 ,018 1 ,894 ,849

2,744 1,433 3,665 1 ,056 15,544

4,889 36,716 ,018 1 ,894 132,875

1,311 ,908 2,084 1 ,149 3,709

,544 1,298 ,176 1 ,675 1,722

1,997 51,887 ,001 1 ,969 7,368

,410 1,275 ,103 1 ,748 1,506

1,286 1,131 1,294 1 ,255 3,619

,370 1,232 ,090 1 ,764 1,448

-1,079 ,905 1,421 1 ,233 ,340

-,694 ,703 ,974 1 ,324 ,500

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00017

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006,
VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013,
VAR00014, VAR00015, VAR00017.

a. 
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ANEXO 3 – REGRESSÃO LOGÍSTICA – ACIDENTES ENGENHARI A E 

MANUTENÇÃO 

1. Informações iniciais (antes da definição do modelo) 

 

 

 

Case Processing Summary

105 100,0

0 ,0

105 100,0

0 ,0

105 100,0

Unweighted Casesa

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

Classification Tablea,b

0 50 ,0

0 55 100,0

52,4

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 0
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 

Variables in the Equation

,095 ,195 ,238 1 ,626 1,100ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
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2. Informações referentes ao modelo 

 

 

 

Variables not in the Equation

9,441 1 ,002

3,296 1 ,069

,001 1 ,969

,071 1 ,790

2,207 1 ,137

,253 1 ,615

2,220 1 ,136

,570 1 ,450

,769 1 ,381

,273 1 ,602

,236 1 ,627

,009 1 ,923

,924 1 ,336

,005 1 ,946

1,606 1 ,205

,305 1 ,580

22,852 16 ,118

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

Omnibus Tests of Model Coefficients

27,390 16 ,037

27,390 16 ,037

27,390 16 ,037

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

117,933 ,230 ,306
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Classification Tablea

34 16 68,0

12 43 78,2

73,3

Observed
,00

1,00

Reincidente

Overall Percentage

Step 1
,00 1,00

Reincidente Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
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Variables in the Equation

1,416 ,588 5,794 1 ,016 4,122

-1,245 ,597 4,348 1 ,037 ,288

,008 ,514 ,000 1 ,987 1,008

-,675 ,638 1,120 1 ,290 ,509

-1,859 1,286 2,089 1 ,148 ,156

1,967 1,788 1,210 1 ,271 7,146

-,717 ,984 ,530 1 ,466 ,488

-,564 ,566 ,992 1 ,319 ,569

-1,747 ,999 3,062 1 ,080 ,174

-2,156 1,304 2,734 1 ,098 ,116

-,489 ,898 ,296 1 ,586 ,613

,054 2,111 ,001 1 ,979 1,056

-,656 ,593 1,223 1 ,269 ,519

-,474 2,591 ,034 1 ,855 ,622

6,155 2,804 4,818 1 ,028 471,069

-,519 ,562 ,853 1 ,356 ,595

,935 ,527 3,150 1 ,076 2,548

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

VAR00016

VAR00017

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006,
VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013,
VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017.

a. 
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ANEXO 4 – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

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 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, 
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 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
 
Juiz de Fora, _____ de _______________ de 20____. 
   
 
 
 
 

_______________________________________       ________________________ 
                NOME LEGÍVEL DO ALUNO (A)        Matrícula 

 
 

_______________________________________       ________________________ 
                           ASSINATURA      CPF 
 
 

                                                 
1 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e 
dá outras providências. 
2 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
ou multa.  
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ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins, que Vinicius Parucker da Silva Guarize, estagiário da empresa 

MRS Logística S.A., possui autorização para divulgar o nome da empresa bem como dados 

não confidenciais na elaboração de seu trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Engenheiro de Produção. 

 

 

Juiz de Fora,            de                                de                   . 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  

Responsável da Empresa 

 


