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RESUMO

Inúmeras são as iniciativas de empresas nas mais diversas áreas com o intuito de

otimizar a utilização dos recursos disponíveis e assim identificar e reduzir perdas e variações

nos processos. O presente trabalho visa identificar oportunidades de redução do consumo de

combustível de locomotivas de uma empresa ferroviária a partir da melhoria do processo de

Condução de trens pelos maquinistas em um trecho específico selecionado. O objetivo é

identificar e entender melhor fatores que impactam nesse processo, definindo pontos críticos

tanto para o consumo quanto para o tempo de percurso. A metodologia de análise utilizada

para guiar o estudo e também os planos de ação foi o MASP – Método de Análise e Solução

de Problemas, que permitiu não só um melhor direcionamento das ações, métodos e etapas,

mas também facilitou tanto a identificação dos pontos críticos quanto a definição das

possíveis soluções para cada um deles. A partir da análise dos dados da condução

provenientes tanto de sistemas da empresa quanto de conversas com especialisas e testes em

campo, foi possível definir modelos de condução ideal para o trecho definido, com o intuito

de tornar os processos mais confiáveis e econômicos e também reduzir a variabilidade

existente. As mudanças implementadas levaram à uma redução de consumo de combustível

equivalente a cerca de R$250 mil em apenas dois meses após a implementação das novas

regras de condução, evidenciando a relevância do trabalho e das ações propostas.

Palavras-chave: Condução, MASP, Redução de Consumo



ABSTRACT

This study aims to identify opportunities to reduce locomotives fuel consumption of a railway

undertaking by improving the train driving process in a specific railway portion. The main

goal is to identify and understand factors that affect this process, defining critical points for

both the fuel consumption and the transit time. The analysis methodology used to guide the

study and also the action plans was the MASP - Method of Analysis and Troubleshooting,

which helped in directing not only the actions, methods and steps, but also the definition of

critical points as well as some solutions related to them. After analyzing the driving data from

both the company’s systems as conversations with rail specialists and also field tests, it was

possible to define driving models for the selected railway portion, in order to reduce

uncertainty, costs, and the variability existing in the process. The implemented changes have

led to a fuel consumption reduction of about R$250,000 in only two months after

implementing the new driving rules, highlighting the study relevance.

Keywords: Train Conducting, MASP, Fuel Consumption



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Distribuição dos custos em Ferrovias............................................................................................ 13

Figura 2: Exemplo de Histograma ................................................................................................................ 32

Figura 3: Diagrama de Causa e Efeito – Acessibilidade em uma biblioteca ................................................ 34

Figura 4: Diagrama de Árvore de Falhas para altura fora do especificado................................................... 34

Figura 5: Ciclo PDCA e suas principais atividades ...................................................................................... 37

Figura 6: Relação entre as Etapas PDCA e MASP....................................................................................... 41

Figura 7: Utilização do MASP no gerenciamento de processos ................................................................... 42

Figura 8: Proposta de aplicação da ferramenta MASP na melhoria de condução de trens ........................... 44

Figura 9: Distribuição geográfica das concessões ferroviárias ..................................................................... 46

Figura 10: Evolução dos investimentos nas ferrovias................................................................................... 47

Figura 11: Variação do volume transportado por categoria em ferrovias..................................................... 47

Figura 12: Mapa da malha ferroviária MRS ................................................................................................. 48

Figura 13: Volume transportado 2015 X 2014 ............................................................................................. 49

Figura 14: Tela inicial do sistema de Condução ........................................................................................... 51

Figura 15: Variáveis padrão do sistema de Condução.................................................................................. 52

Figura 16: Exemplo de padrão gerado pelo sistema de Condução ............................................................... 53

Figura 17: Diagrama de estratificação dos resultados de Consumo (Outubro-Dezembro/2015).................. 58

Figura 18: Diagrama de estratificação dos resultados de Tempo (Outubro-Dezembro/2015)...................... 58

Figura 19: Evolução de Consumo e Tempo para o trecho considerado (Outubro a Dezembro/2015).......... 59

Figura 20: Exemplo da análise de choques na locomotiva ........................................................................... 63

Figura 21: Diagrama de Causa e Efeito para Condução de trens.................................................................. 64

Figura 22: Matriz de Prioridade (Matriz GUT) ............................................................................................ 65

Figura 23: Comunicado Operacional de divulgação das novas regras de Condução.................................... 69

Figura 24: Gráfico comparativo de Tempo antes e depois do procedimento de Condução.......................... 70

Figura 25: Gráfico comparativo de Diesel antes e depois do procedimento de Condução........................... 71

Figura 26: Processo de cálculo dos ganhos obtidos com o trabalho ............................................................. 72

Figura 27: Ganhos obtidos em R$ com o trabalho (Abril e Maio) ............................................................... 73

Figura 28: Comparativo do Desvio Padrão por trecho antes e depois do procedimento .............................. 74



LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Estágios de Evolução da Melhoria Contínua ....................................................................................... 26

Quadro 2: Níveis de Melhoria Contínua ............................................................................................................... 28

Quadro 3: Ferramentas da qualidade nas diferentes fases da Melhoria Contínua ................................................. 29

Quadro 4: Etapas do MASP .................................................................................................................................. 43

Quadro 5: Valores Padrão definidos pelo Sistema de Condução para modelo específico ................... 54

Quadro 6: Notas Diesel e Tempo calculadas pelo sistema para modelo considerado .......................... 55

Quadro 7: Evolução da média das notas de Consumo - trecho a trecho entre FJC-FOJ ....................... 60

Quadro 8: Evolução da média das notas Tempo - trecho a trecho entre FJC-FOJ (Out a Dez/2015)... 60

Quadro 9: Fragmento do procedimento de Condução elaborado ......................................................... 66

Quadro 10: Relatório Viagem teste do procedimento de Condução .................................................... 68

Quadro 11: Cálculo dos Ganhos obtidos com o trabalho ..................................................................... 73



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

CCO – Centro de Controle de Operações

Entre-pátio – percurso compreendido entre dois pátios da ferrovia (subtrechos)

EE - Eficiência Energética

FJC = P1-07 – Pátio ferroviário localizado na cidade de São Brás do Suaçuí (MG)

FOJ = P2-06 - Pátio ferroviário localizado na cidade de Bom Jardim de Minas (MG)

MASP – Método de Análise e Solução de Problemas

PDCA – ciclo de melhoria que equivale a: Planejar, fazer, checar e agir.

Trem N - trens carregados ou vazios de Minério de Ferro

Carga Geral – Tipos diversos de cargas transportadas pela ferrovia

SISLOG - Sistema de informação do trem que indica a localização e formação do mesmo ao longo de

sua viagem

MFA - Manipulador de Freio Automático da locomotiva

FD – Freio Dinâmico da locomotiva



SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................12

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ....................................................................................12

1.2 JUSTIFICATIVA.........................................................................................................13

1.3 ESCOPO DO TRABALHO .........................................................................................15

1.4 OBJETIVOS.................................................................................................................15

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ...........................................................................16

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO .................................................................................18

2 GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE...................................................................18

2.1 Definições de Qualidade...............................................................................................18

2.2 As Eras da Qualidade ...................................................................................................20

2.3 Gestão Estratégica da Qualidade ..................................................................................21

2.3.1 Gerenciamento da Rotina e pelas Diretrizes.........................................................22

2.3.2 Princípios da Gestão da Qualidade .......................................................................23

2.3.3 Melhoria Contínua atrelada à Qualidade ..............................................................25

3 PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA...................................................................27

3.1 Ferramentas da Qualidade ............................................................................................29

3.2 MASP ...........................................................................................................................39

4 O SETOR FERROVIÁRIO NO BRASIL.........................................................................45

5 DESENVOLVIMENTO....................................................................................................48

5.1 A MRS Logística..........................................................................................................48

5.2 O problema e o projeto .................................................................................................50

5.3 Aplicação da metodologia MASP ................................................................................57

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................76

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................77

ANEXO 1 – TERMO DE AUTENTICIDADE......................................................................81

ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA......................................................................82



12

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O transporte ferroviário no Brasil é responsável por mais de 20% do transporte total

de cargas do país, equivalentes a mais de 401 milhões de toneladas somente em 2015, de

acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2015). Apesar de

se tratar de um número relativamente baixo quando comparado com outros países, como

Rússia, EUA e China, que transportam anualmente mais de um bilhão de toneladas de carga

por meio de suas ferrovias, o país vive um momento de valorização dessa modalidade de

transporte, sendo realizados inúmeros investimentos na melhoria contínua de desempenho

operacional, tecnológico e de segurança. De acordo com informações da Associação Nacional

dos Transportadores Ferroviários (ANTF), estão previstos mais de R$90 bilhões de

investimentos em ferrovias nos próximos 25 anos, distribuídos em infra-estrutura, material

rodante, sinalização, telecomunicações, entre outros. Somente em 2015, esse investimento

correspondeu a mais de R$5,5 bilhões, sendo concluídos mais de mil quilômetros de linhas

férreas nos últimos três anos, que correspondem a mais que o dobro realizado no período de

1995 a 2002 (ANTT, 2015).

Em 2012, foi lançado pelo o governo o PIL – Programa de Investimento em

Logística, com o objetivo de desenvolver, modernizar e integrar os diferentes meios de

transporte utilizados no país (EPL, 2014). O programa foi renovado em 2015, determinando

as diretrizes para manutenção do processo de modernização da infraestrutura de transportes

do país, e assim garantindo consideráveis investimentos para os diferentes modais nos anos

seguintes. Nesse contexto, as ferrovias compõem um dos principais focos de atuação, de

modo que programa visa à retomada do transporte ferroviário como alternativa logística.

Ainda assim, a expansão das ferrovias é dificultada tanto por questões geográficas e

políticas quanto pelos onerosos custos fixos de implantação, “em decorrência de substanciais

investimentos em trilhos, terminais, locomotivas e vagões” (WANKE, 2006). Diante desse

cenário, as empresas ferroviárias do país são levadas a uma busca constante por aumento de

produtividade em seus processos, de modo a reduzir os custos operacionais e assim garantir

lucros que tornem o negócio vantajoso.
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1.2 JUSTIFICATIVA

Diversos são os fatores que compõem os custos operacionais de um ferrovia, dentre

os quais se destacam as “despesas com equipagem, manutenção de locomotivas e de vagões

(pessoal e material); com combustíveis (diesel) e lubrificantes; operações (composto por

pessoal das estações, de manobras e revistas dos trens, do CCO e dos postos de

abastecimentos) e com a segurança das frotas” (BNDES, 2011). Dentre esses fatores, o custo

com combustível representa um dos principais, podendo alcançar até mesmo 30% dos gastos

totais de algumas empresas ferroviárias, sendo superado apenas pelos gastos com pessoal.

Como exemplo, na MRS, empresa objeto de estudo do presente trabalho, esses custos

superam R$500 milhões por ano, que correspondem a cerca de 26% do total, atrás apenas dos

gastos com pessoal. O gráfico a seguir exemplifica essa correlação de custos em ferrovias,

com destaque para esses dois principais fatores (mão-de-obra e comustível):

Figura 1: Distribuição dos custos em Ferrovias
Fonte: Adaptado de IBGE (2013)

Dessa forma, diversas são as iniciativas das empresas ferroviárias na busca por uma

operação mais eficiente, o que significa transportar mais consumindo uma quantidade menor

de combustível. A comparação entre esses fatores (consumo de combustível X carga

transportada X distância percorrida) pode ser traduzida pelo indicador de Eficiência

Energética (EE), onde o total de litros consumidos é dividido pelo produto do total de

toneladas brutas transportadas pelo total de quilômetros percorridos pelo trem. Resumindo:

Equação 1: Fórmula para cálculo da Eficiência Energética
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Nesse cenário de economia e redução de custos, o investimento em uma condução

econômica dos trens representa um dos principais fatores de redução do consumo de

combustível. Afinal, diversos são os fatores que interferem no processo de condução do trem,

tais como “velocidade máxima permitida, potência, aderência das rodas ao trilho, tempo do

percurso, eficiência da frenagem e da tração, procedimentos de segurança e sinalização,

condições da via, entre outros”, de modo que cada um possui um impacto diferente e

significativo no consumo total do trem (BORGES, 2015). Esses fatores devem ser

constantemente monitorados pelos operadores ferroviários (maquinistas, manobradores, etc),

atentando-se assim para a execução de uma condução eficiente, econômica e segura.

Diante da importância de uma condução econômica para redução de custos em

ferrovias, uma das maiores dificuldades encontradas é identificar o modelo ideal de condução

e garantir que todos os operadores irão realizá-lo da mesma forma. Em outras palavras, um

dos principais desafios enfrentados na operação de qualquer sistema que envolva a mão de

obra humana é o controle da variabilidade dos processos. A automatização de etapas ou

mesmo de processos inteiros vem como uma solução para esse problema, visto que máquinas

são mais facilmente controladas e programadas, minimizando erros e assim reduzindo custos

na operação. Entretanto, existe um limite para esse processo de automatização de atividades,

de modo que há aquelas que precisam ser desempenhadas pelo trabalho manual. A condução

de trens em uma empresa ferroviária é uma delas, visto que por mais que sistemas de

acompanhamento remoto das viagens auxiliem nesse processo, a tomada de decisão final é

função do operador do trem, que então detém uma das principais responsabilidades da

operação.

Nesse contexto, é essencial que o processo de condução de trens seja devidamente

controlado e onde possível padronizado, como forma não só de tornar a operação mais

previsível, confiável e segura, mas também para garantir que os procedimentos que envolvam

redução de consumo e tempo sejam devidamente disseminados e cumpridos pelos operadores,

assegurando a geração de resultados. O presente estudo irá discutir melhor essa análise para

um trecho ferroviário específico, avaliando o impacto de diferentes fatores de Condução no

consumo e tempo gastos. A escolha da Condução de trens pra realização desse trabalho é

justificada pela expressividade da mesma nos custos totais da operação. Afinal, trata-se uma

atividade desempenhada por todos os operadores ferroviários, de modo que pequenas

mudanças são capazes de trazer grandes transformações para a operação.
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO

O presente trabalho irá envolver estudos específicos na empresa ferroviária MRS

Logística S.A., com sede em Juiz de Fora – MG e responsável pelo transporte ferroviário de

cargas nos estados de MG, RJ e SP. O foco do estudo será a redução de consumo de

combustível das locomotivas a partir da implementação de melhorias na condução dos trens.

Como forma de melhor direcionar as análises, foi selecionado um trecho específico do trajeto

dos trens de minério carregados, correspondendo ao intervalo entre os pátios de P1-07 (São

João do Suaçuí) e P2-06 (Bom Jardim). Trata-se de um trecho cuja maioria dos trens segue

um padrão de peso e formação, e ao mesmo tempo apresenta considerável potencial de

melhoria da condução e consequente redução do consumo de diesel. A partir do trecho

selecionado, serão definidos padrões ideais de condução para posterior divulgação e

treinamento nos mesmos. O MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) será

utilizado na estruturação das etapas e na investigação dos pontos críticos de consumo, e será

melhor explicado nos tópicos seguintes. Diante do tempo disponível limitado, nem todas as

etapas propostas pelo método foram cumpridas integralmente, sendo então feitas

recomendações e direcionamentos necessários para conclusão efetiva do trabalho. Dessa

forma, o procedimento de condução será elaborado e divulgado, porém sua implementação

será lenta e gradual até que se atinja adequadamente todos os operadores do trecho

determinado, de modo que os resultados serão analisados considerando apenas o curto prazo,

com planejamento de análises e ações para o longo prazo.

1.4 OBJETIVOS

O objetivo principal do presente trabalho é a utilização da metodologia MASP –

Método de Análise e Solução de Problemas para análise e identificação de oportunidades de

redução do consumo de combustível a partir da melhoria da Condução de trens em um trecho

ferroviário específico. Para isso, é essencial que o processo de condução e os fatores

relacionados sejam devidamente entendidos e analisados, de modo que os pontos críticos

sejam identificados e devidamente tratados. A partir dessa análise, são definidos os padrões

ideais de condução, utilizando para isso um sistema disponível na empresa capaz de fornecer

informações de consumo e tempo específicos para cada tipo e formação de trem, maquinista,

locomotiva e trecho percorrido, bem como comparar esses valores com padrões históricos,

permitindo um acompanhamento da evolução desses números. Assim, é possível identificar
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não só os fatores críticos para  o consumo no trecho específico de estudo, mas também

aqueles que são considerados ideais, com base nos quais são desenhados os procedimentos de

condução. Após a disseminação do procedimento e implementação das mudanças, são

realizados estudos e análises do impacto e melhorias obtidas, a fim de avaliar a efetividade

das ferramentas e metodologias utilizadas. Como objetivos secundários do trabalho, pode-se

citar o aprimoramento do processo de condução de forma geral, a partir da padronização e

divulgação de regras de condução econômica a todos os operadores relacionados,

proporcionando uma operação mais eficiente, econômica e segura, e assim aprimorando a

confiabilidade dos processos envolvidos.

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA

De acordo com Miguel (2010), existem quatro critérios de classificação de uma

metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção: quanto à sua natureza, quanto aos

objetivos, quanto à abordagem e quanto aos métodos utilizados em seu desenvolvimento. O

presente estudo possui natureza aplicada, uma vez que as análises e conhecimentos gerados

serão utilizados para melhorar os resultados da empresa de fato e assim solucionar um

problema existente. Já quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como

explicativa, uma vez que visa identificar fatores que interferem na condução de trens e

consequentemente no consumo de combustível, para então definir as ações a serem tomadas.

Foi uma abordagem qualitativa, considerando também números e dados de consumo para a

tomada de decisões, por meio de pesquisa e estudo de caso.

O trabalho foi desenvolvido baseando-se nas seguintes etapas, conforme

etapas padrão propostas pelo MASP – Método de Análise e Solução de Problemas:

1. Revisão bibliográfica: estudo acerca de ferramentas de análise estatística

aplicadas na pesquisa. A metodologia MASP guiou o estudo e as análises,

norteando as etapas e soluções para os problemas identificados. Foi

realizado também um estudo acerca do tema central, que é a redução do

consumo de combustível a partir da melhoria da condução de trens, a fim

de explorar melhor o tema e sua aplicabilidade em ferrovias.

2. Definição metodologia de análise: a partir do estudo realizado, foi

definida a metodologia de análise mais apropriada ao objetivo do trabalho,
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bem como foram definidas as etapas específicas do desenvolvimento e as

atividades associadas a cada uma delas.

3. Identificação do Problema: Nessa etapa, foram feitas análises dos dados

fornecidos pelo sistema para identificação de fatores que elevam o

consumo de diesel, sendo essa questão também discutido e definida junto

aos especialistas ferroviários envolvidos no projeto. Para isso, foi feita

uma estratificação das informações, comparando os resultados de

diferentes trens, formações e trechos, a fim de se chegar ao trecho alvo de

atuação.

4. Observação: A partir da definição do trecho de atuação, foi feito um

levantamento do consumo histórico desse trecho, bem como sua correlação

com outros possíveis fatores críticos, tais como maquinistas que são

consistentemente bons e ruins nesse trecho;

5. Análise: Nessa etapa foram investigadas as possíveis causas que têm

levado ao alto consumo no trecho especificado, procurando compreender

os pontos críticos da condução sobre os quais pode-se atuar. Para isso,

foram analisados dados de Condução provenientes de sistema da empresa,

bem como foram extraídas informações junto aos especialistas ferroviários

e também a partir da realização de de viagens e posterior análise de

consumo e tempo gastos em cada uma delas.

6. Plano de Ação: Com base nos pontos críticos definidos, nessa etapa foi

desenhado o procedimento para o trecho especificado, descrevendo todas

as ações necessárias em cada entre-pátio para alcance da viagem ideal;

7. Ação: Antes de ser disseminado para os operadores, o procedimento

criado passou por testes, tanto em campo quanto em simuladores da

empresa;

8. Verificação: Após a realização dos testes, foram levantados pontos de

correção e melhoria, bem como foi analisado o desempenho da condução

em termos de consumo com base na viagem modelo desenhada;

9. Padronização: Após finalizados todos os ajustes, o procedimento de

condução foi então formalizado e divulgado, passando por uma fase inicial

de treinamento e disseminação a todos os operadores até completa

adaptação às novas práticas;
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10. Conclusão: Essa etapa final foi dedicada a analisar o impacto da

implantação do procedimento, avaliando a evolução dos resultados e

levantando pontos que porventura ainda precisem de correção.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente estudo está dividido em seis capítulos. No capítulo 1 é apresentada uma

visão geral sobre o trabalho, a fim de contextualizar o problema de pesquisa e o tema

abordado, evidenciando a justificativa, os objetivos e o escopo do trabalho, bem como a

metodologia de pesquisa utilizada. Os dois capítulos seguintes compõem a revisão

bibliográfica da pesquisa, e visam aprofundar em temas diferentes. O Capítulo 2 apresenta

uma visão geral sobre gestão e controle da qualidade, cujos conceitos serão indiretamente

aplicados no desenvolvimento do trabalho. Já o capítulo 3 apresenta conceitos e definições

mais específicos, sobre ferramentas e metodologias de qualidade e melhoria contínua, nos

quais a metodologia da presente pesquisa será baseada. Em seguida, o capítulo 4 descreve

superficialmnte as principais características do setor ferroviário no Brasil, como forma de

melhor introduzir o cenário no qual o presente trabalho está inserido. O capítulo 5 descreve o

Desenvolvimento do trabalho, abordando explicações sobre o sistema utilizado bem como

sobre as principais atividades realizadas em cada uma das etapas do MASP.

2 GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE

2.1 Definições de Qualidade

Para uma melhor compreensão dos princípios e benefícios obtidos a partir da gestão

e controle da qualidade em qualquer empresa, é essencial que o conceito de Qualidade seja

claramente definido. Nesse sentido, inúmeros são os autores, as abordagens e os conceitos

envolvidos na tentativa de definir o termo, que assim assume diferentes interpretações de

acordo com o entendimento e a realidade de cada um.

Dentre os principais autores que deram sua contribuição para um melhor

entendimento não só do termo Qualidade mas também de suas principais aplicações e

técnicas, destacam-se aqueles conhecidos como “Os notáveis da qualidade”. A partir de seus

estudos, teorias e trabalhos, diversas empresas foram e continuam sendo beneficiadas à

medida que seus conceitos e práticas vão amadurecendo e incorporando as particularidades de

cada época e situação.
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Um desses autores foi um dos pioneiros no desenvolvimento de trabalhos científicos

com enfoque em processos de controle e amostragem. Deming (1990) defendia que “a

qualidade desejada começa com a intenção, que é determinada pela direção. A intenção tem

de ser traduzida para planos, especificações, testes, numa tentativa de oferecer ao cliente a

qualidade pretendida”. Percebe-se então as primeiras tendências de não só atentar-se à

qualidade nos processos, mas também a intenção de assim satisfazer às necessidades do

cliente, defendendo ainda que “qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de

vista do cliente” (DEMING, 1993).

Surge então nos anos 60 o conceito de “Controle da Qualidade Total”, quando de

acordo com Kaltenecker (2013), as atividade de controle da qualidade deixaram de ser

exclusivas dos funcionários ligados à operação para então compor as principais decisões

gerenciais. Nesse sentido, Feigenbaum (1994) defendia o conceito de qualidade como a

“correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores relacionados

com marketing, projetos, engenharia, produção e manutenção, que exercem influência sobre a

satisfação do usuário”. Adota-se então um pensamento multidisciplinar para definir e tratar a

qualidade, tornando seu controle e gestão uma responsabilidade de todos dentro da cadeia

produtiva.

Mesmo com essa ampla disseminação da qualidade entre os diversos departamentos

das empresas, o conceito em si ainda parecia muito restrito para alguns. Crosby (1994)

defendeu que “qualidade é a conformidade do produto às suas especificações”. Ainda que se

trate de uma definição concisa e limitada, vale lembrar que para que o produto atenda a esses

requisitos é essencial que todo o processo de produção esteja integrado e funcionando

conforme os princípios de qualidade. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Juran (1990),

relaciona a qualidade com o desempenho do produto, defendendo a “ausência de defeitos” na

busca pela satisfação dos clientes, que também é assegurada pelo que chamou de “adequação

ao uso”. Ou seja, era necessário adaptar a qualidade dos produtos à necessidade do usuário.

Assim como Feigenbaum (1994) e outros autores da época, Juran (1990) também apresentava

uma visão holística da qualidade, de modo que para sua garantia era necessário um trabalho

integrado entre as diversas áreas.

Outro autor reconhecido por suas contribuições na área de qualidade foi Garvin

(2002), que a defendeu como uma poderosa arma estratégica. O autor identificou também

diferentes dimensões e abordagens na definição de qualidade e em sua aplicação ao longo da
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cadeia produtiva. Para isso, definiu oito elementos básicos que compõem o conceito de

qualidade, sendo eles: desempenho (características operacionais), confiabilidade

(probabilidade de mau funcionamento), conformidade (atendimento a padrões estabelecidos),

durabilidade (vida útil do produto), atendimento (facilidade de reparo ou substituição),

estética (preferências individuais) e qualidade percebida (opinião subjetiva do usuário). Com

base nesses elementos, pode-se classificar produtos e processos e, assim, definir níveis ótimos

de qualidade de acordo com as necessidades e exigências do cliente.

2.2 As Eras da Qualidade

Além de definir os principais elementos ligados ao conceito de qualidade, Garvin

(2002) foi precursor da por ele denominada “Era da Gestão Estratégica”, que compunha a

última das quatro eras da evolução da qualidade também definidas por ele, sendo as três

primeiras relacionadas à Inspeção, Controle Estatístico e Garantia da qualidade.

A era da inspeção surgiu com o aprimoramento do processo produtivo, no momento

em que a produção artesanal dava lugar à produção em massa. Atividades informais de

inspeção da qualidade foram então substituídas por processos mais estruturados, passando a

compor atributos de “desempenho, utilidade e durabilidade do produto” (GARVIN, 2002,

apud CORDEIRO, 2004). À medida que os processos e produtos foram se tornando cada vez

mais complexos, bem como com o aumento da demanda e consequentemente das quantidades

produzidas, tornava-se cada vez mais onerosa a manutenção de padrões mínimos de

qualidade. Nesse contexto, diferentes ferramentas estatísticas passaram então a ser aplicadas

nos processos de controle da qualidade, de modo a não só identificar os níveis de

variabilidade, mas também estabelecer os limites de aceitação dos produtos, dentro dos quais

as variações do processo poderiam ser consideradas normais (GARVIN, 2002, apud

CORDEIRO, 2004). Esse processo compôs a chamada “Era do Controle Estatístico”, cujos

princípios contribuíram para um considerável aumento nos padrões de qualidade e

consequente redução de custos com retrabalho.

Nesse sentido, questões relacionadas aos custos de inspeção passaram a ser

estudadas, sendo desenvolvidas diferentes abordagens capazes de quantificar não só estes

custos, mas também aqueles relacionados à prevenção de defeitos, que seriam definidos ainda

na fase de projeto. Com isso, objetivava-se reduzir não só os custos de inspeção dos produtos,

mas também os de retrabalho. Essa era foi então definida como a de “Garantia da
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Qualidade”, cuja prioridade era a prevenção de falhas ao longo da cadeia produtiva,

envolvendo assim uma correta seleção e controle de fornecedores, bem como aprimoramento

do treinamento e motivação de funcionários (GARVIN, 2002, apud CORDEIRO, 2004).

Percebe-se então uma nítida tendência de transformação dos princípios da qualidade,

de modo que era necessário “ir além da simples conformidade com o projeto para se ter um

produto de qualidade” (CORDEIRO, 2004). Nesse contexto, as empresas passaram a enxergar

a qualidade com uma visão mais ampla, correlacionando os sistemas e processos internos com

o universo exterior a isso, identificando e priorizando as necessidades dos clientes como

forma de garantir vantagens num mercado cada vez mais competitivo. Esse pensamento

caracterizou a última era da qualidade definida por Garvin, a “Era da Gestão Estratégica”,

que será melhor discutida nos tópicos seguintes.

2.3 Gestão Estratégica da Qualidade

Todos os conceitos apresentados ao longo das diferentes fases da evolução da

qualidade são essenciais para se entender melhor suas diversas funcionalidades bem como sua

importância para as empresas na obtenção de vantagens competitivas. Era necessário produzir

mais por um menor custo, abrindo caminho para o que foi chamado de “Gestao e Controle da

Qualidade”, como consequência da “Era da Gestão Estratégica” anteriormente citada, que

passou então a ser um importante diferencial para as empresas diante de clientes cada vez

mais exigentes (JUNIOR et al, 2002). Nesse sentido, percebe-se uma clara evolução dos

conceitos de qualidade para fins gerenciais e estratégicos, ainda que “a qualidade como objeto

de atenção gerencial possa ser identificada desde os primórdios da atividade manufatureira,

ainda no período em que predominava a produção em caráter artesanal” (JUNIOR et al,

2002).

A visão de qualidade como uma ferramenta de gestão para atendimento às

exigências do cliente contribuiu para a criação de uma cultura de melhoria dentro das

organizações, capacitando todos os funcionários a se comunicarem facilmente uns com os

outros “na busca de um objetivo comum independentemente de suas habilidade e prioridades”

(OAKLAND, 1994). O autor defende ainda que a TQM (Total Quality Management) é um

método essencial na busca por competitividade, eficácia e flexibilidade, a partir da correta

compreensão dos processos e necessário planejamento de todas as atividades envolvidas.

Dessa forma, é importante que todos os funcionários trabalhem em sinergia em busca de um



22

objetivo comum, ao invés de se envolver em esforços inúteis, de modo que cada um tenha sua

função na obtenção de resultados mais rápidos e duradouros (OAKLAND, 1994).

Oakland (1994) sugere que a identificação do desempenho da qualidade seja feita

a partir das seguintes perguntas:

1. Está sendo feita alguma tentativa de avaliação dos custos  originados de erros,

defeitos, desperdícios, reclamações de clientes, vendas perdidas, etc? Se assim

for, eles são mínimos ou insignificantes?

2. O padrão de gerenciamento da qualidade é adequado/ São feitos esforços para

assegurar que a correta consideração seja dada à qualidade na fase de projeto?

3. Estão em boa ordem os sistemas de qualidade da organização – a documentação,

os procedimentos, as operações, etc.?

4. O pessoal tem sido treinado na prevenção de erros e de problemas da qualidade?

Eles descobrem antecipadamente e corrigem suas causas potenciais de problemas

ou inspecionam e rejeitam?

5. As instruções de trabalho contêm as necessárias informações sobre qualidade?

Elas são mantidas atualizadas? Os empregados trabalham de acordo com as

instruções?

6. O que está sendo feito para motivar e treinar os empregados para que façam o

trabalho correto na primeira vez?

7. No ano passado, quantos erros e defeitos foram cometidos? E a quantidade de

desperdício? Esses números são maiores ou menores que os do ano anterior?

De acordo com o autor, essas perguntas irão indicar o alinhamento da empresa na

utilização de procedimentos adequados para a gestão da qualidade, identificando pontos de

melhoria e assim norteando ações necessárias para alcance dos padrões de qualidade

desejados.

2.3.1 Gerenciamento da Rotina e pelas Diretrizes

Alguns autores propõem diferentes classificações do sistema de gestão da qualidade,

como forma de facilitar tanto sua compreensão quanto sua aplicação nas organizações. Uma

dessas classificações é defendida por Campos (1999), que definiu dois diferentes programas

dentro da gestão da qualidade: o gerenciamento da rotina e o gerenciamento pelas diretrizes.

O primeiro é responsável por definir o negócio, as metas e os processos que serão necessários
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para atingi-las. Para isso, algumas etapas devem ser seguidas na definição do negócio,

começando pela identificação dos clientes, tanto os internos quanto os externos, para os quais

os produtos ou serviços críticos serão oferecidos. Posteriormente são definidos os recursos

necessários para atender a essas necessidades, sendo eles equipamentos, instalações,

materiais, informações e mão-de-obra. Por fim, devem ser definidos os processos necessários,

a partir da elaboração de fluxogramas identificando etapas, atividades, atribuições e

responsáveis que irão atender aos requisitos dos clientes. Feito isso, é essencial que essas

atividades sejam padronizadas, devendo ser definidos itens de controle e as respectivas metas

de cada processo, a fim de garantir a manutenção dos resultados e a satisfação dos clientes

imediatos. (CAMPOS, 1994 apud CORDEIRO, 2004).

O segundo programa de gestão da qualidade definido por Campos (1999) é o de

Gerenciamento pelas Diretrizes, cujo principal foco é a definição do planejamento estratégico

da organização. O objetivo é garantir a manutenção dos ganhos obtidos a partir do

gerenciamento da rotina em todos os níveis hierárquicos, tanto no planejamento quanto na

operação, estabelecendo estratégias e medidas necessárias para atingir as metas previamente

definidas. Além disso, os itens de controle utilizados no gerenciamento da rotina são

modificados e atualizados, de forma agregar novos itens e metas, “agora relacionados não

mais com a satisfação das necessidades imediatas dos clientes, e sim com a satisfação de suas

necessidades futuras, de acordo com a estratégia da empresa” (CORDEIRO, 2004).

2.3.2 Princípios da Gestão da Qualidade

Como forma de melhor compreender a Gestão da Qualidade Total, alguns autores

definem seus princípios básicos, conforme descrito por Oliveira (2003): total satisfação dos

clientes; gerência participativa; desenvolvimento de recursos humanos; constância de

propósitos; aperfeiçoamento contínuo do sistema (kaizen); gestão e controle de processos;

disseminação de informações; gestão das interfaces com agentes externos; delegação;

assistência técnica; e garantia da qualidade.

Com relação ao primeiro princípio apresentado, a gestão da qualidade é responsável

por determinar um padrão de qualidade que deverá ser seguido no processo para atender aos

requisitos do cliente. A ideia de controle de qualidade envolve justamente o grau de aderência

a esses padrões. Em outras palavras, Toledo (2001) defende que se trata de um conjunto de

práticas adotadas pelas empresas na busca por uma produção mais eficiente e eficaz, com o
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intuito de atingir a qualidade pretendida para o produto. Arnold (1999) também defende a

correlação entre gestão da qualidade e satisfação dos clientes, integrados também ao

planejamento e controle da produção, para isso envolvendo “a administração da qualidade, a

manutenção e as relações de trabalho”.

Vários são os autores que associam essas práticas de gestão da qualidade ao controle

de custos do processo produtivo, de modo que quanto maiores os níveis de qualidade

observados, maior será o cumprimento do padrão especificado e menores serão as chances de

erros e consequentemente de retrabalho. Reduzem-se assim os custos de produção e a

insatisfação dos clientes com consequente perda de vendas. Como exemplo, ISHIKAWA,

apud CARAVANTES (1997), relaciona a gestão de qualidade à administração do custo, preço

de venda e lucro, voltados para uma produção mais econômica e ao mesmo tempo para

produtos mais uteis que satisfaçam às necessidades do consumidor.

Os princípios de gerência participativa e desenvolvimento de recursos humanos são

também defendidos por Redivo (2010), que afirma que a obtenção de produtividade,

eficiência e lucro nas empresas a partir da Gestão pela Qualidade Total só é possível devido a

seu caráter “humano”. Ou seja, trata-se de uma ferramenta que “induz a motivação, a

liderança e a criatividade”, incentivando a busca constante por perfeição e assim garantindo o

cumprimento de requisitos de produtos e processos. Longo (1996) também defende a

importância de um ambiente participativo e criativo na busca por maior produtividade na

gestão pela Qualidade Total, sendo essenciais “a descentralização da autoridade, a tomada de

decisão o mais próximo possível da ação e a participação na fixação de metas e objetivos do

trabalho”. Além disso, Oliveira (2003) defende a importância da existência de uma constância

de propósitos, afirmando que a consolidação de uma gestão da qualidade eficaz só terá

sucesso com o envolvimento de todos na mudança da cultura organizacional, “de maneira que

haja persistência, continuidade e convergência de atitudes para conquista de objetivos

previamente traçados”.

Nesse contexto, Oakland (1994) defende a importância da liderança eficaz na

definição de estratégias bem sucedidas de gestão da qualidade, identificando para isso cinco

requisitos principais:

1. Desenvolver e publicar o credo e os objetivos da organização (missão);

2. Desenvolvimento de estratégias claras e eficazes e planos de apoio para realizar

a missão e atingir os objetivos;
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3. Identificação dos fatores de sucesso e dos processos críticos;

4. Revisão da estrutura gerencial;

5. Delegação de autoridade – estímulo à participação efetiva dos empregados.

Outro princípio defendido por Oliveira (2003) é o aperfeiçoamento contínuo do

sistema, de modo a permitir a evolução dos parâmetros de qualidade de acordo com as

mudanças de requisitos dos clientes, num constante ciclo de melhoria. Com base nessa ideia,

o autor cita o conceito do PDCA, idealizado por Deming (1990), cuja metodologia de

constante planejamento, implementação, controle e análise traduz no conceito de melhoria

defendido por Oliveira (2003). Por fim, é essencial que as informações sejam disseminadas e

delegadas, para não só garantir que todos os envolvidos entendam os propósitos do sistema,

mas que principalmente entendam seu papel na busca contínua pela manutenção da qualidade.

2.3.3 Melhoria Contínua atrelada à Qualidade

Além de uma gestão estratégica da qualidade bem estruturada, é essencial que as

organizações saibam evoluir seus princípios e adaptá-los às constantes alterações das

necessidades dos clientes, para então se manterem em níveis satisfatórios de competitividade.

Nesse sentido, surge o conceito de melhoria contínua, que deve ser incorporado por todas as

pessoas envolvidas na cadeia produtiva, e não apenas por aqueles do departamento de

qualidade. Oliveira (2003) defende que “a excelência na organização é algo inatingível que,

entretanto, deve ser constantemente perseguido”. Essa busca constante caracteriza o processo

de melhoria contínua que, por ser relativamente simples e de fácil entendimento, é

amplamente disseminado entre as empresas para obtenção de vantagem competitiva.

Bressant et al., 1994 apud Attadia et al, 2003 defende ainda a correlação desse

processo de melhoria contínua com a resolução de problemas, “por meio de pequenos passos,

alta frequência e ciclos curtos de mudança”. Nesse sentido, o desenvolvimento de sistemas de

medição de desempenho torna-se essencial na identificação desses problemas e de eventuais

focos de melhoria que a empresa deva adotar. Essas medidas são capazes de comunicar aos

diversos níveis hierárquicos o que é importante para toda a organização e o que é relevante,

permitindo assim uma priorização de atividades e redução de retrabalhos. Attadia et al (2003)

defendem a importância dessas medidas na busca pela melhoria contínua, envolvendo

“esforços sistemáticos e iterativos que causam impactos positivos e acumulativos no

desempenho da organização”.
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Alguns autores defendem que o processo de melhoria contínua pode ser dividido em

diferentes estágios, conforme feito por Bessant et al. (2001) e evidenciado no quadro a seguir:

Quadro 1: Estágios de Evolução da Melhoria Contínua
Fonte: Bessant et al (2001) apud Attadia et al (2003)

De acordo com o quadro anterior, Bressant et al. (2001) define cinco diferentes

estágios para a Melhoria Contínua, com base no grau de maturidade do processo de melhoria

em vigor. Como exemplo, a empresa que se encontra no nivel 1, de Pré-Melhoria Contínua,

apesar de já utilizar o conceito em algumas de suas atividades, percebe-se que o mesmo ainda

não possui uma influência direta sobre seu desempenho. Ao contrário das empresas no Nivel

5 – Capacidade Total de Melhoria Contínua, nas quais o conceito de melhoria é tão

importante e enraizado nos processos que é considerado “base para a sobreviência da

organização” (BRESSANT et al, 2001).

Obviamente esses estágios variam conforme as particularidades de cada empresa e a

complexidade dos processos envolvidos. Ainda assim, essa padronização é importante para

direcionar as ações das empresas em busca da melhoria contínua que, segundo Bessant et al.

(1994) e Attadia e Martins (2003), deve envolver um processo estratégico voltado para o

longo prazo.
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3 PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA

Apesar da simplicidade do conceito de melhoria contínua, bem como dos reduzidos

investimentos necessários durante sua implementação, muitas empresas ainda encaram sua

disseminação de forma efetiva como um desafio. De projetos mal estruturados e critérios mal

definidos surgem processos de melhoria fracos e ineficazes, o que prejudica sua

implementação e a durabilidade das mudanças almejadas. Nesse sentido, é essencial não só

atentar-se a requisitos e estágios de evolução do processo de melhoria, mas também garantir

uma estrutura organizacional mínima para o alcance dos objetivos pretendidos.

Slack et al. (1997) dividem o processo de implementação de melhorias nas

organizações em diferentes estágios, a iniciar-se pela definição do processo de análise,

seguida por medição e acompanhamento de seu desempenho. A partir dos dados gerados,

tem-se as informações necessárias para definição dos pontos de atenção e melhoria, partindo-

se então para a definição e posterior implementação da melhoria contínua. Para estes e

inúmeros outros autores, é nítida a importância dada ao processo inicial de medição, a partir

do qual pode-se conhecer melhor os processos envolvidos e entender suas particularidades e

pontos críticos, permitindo um melhor direcionamento das ações e assim evitando esforços

desnecessários e sem retorno.

A divisão do processo de melhoria em diferentes estágios também é defendida por

Bessant et al. (2001) apud Attadia et al. (2003), que afirmam existir um processo gradual de

aprendizagem organizacional ao longo das seguintes etapas:

a. Entender os conceitos de melhoria contínua, articulando seus valores básicos;

b. Desenvolver o “hábito” da melhoria contínua, por meio do envolvimento das

pessoas e da utilização de ferramentas e técnicas adequadas;

c. Criar um foco para a melhoria contínua pela sua ligação com os objetivos

estratégicos da empresa;

d. Aprender direta e indiretamente a criar procedimentos que sustentem a

melhoria contínua;

e. Alinhar a melhoria contínua por meio da criação de uma relação consistente

entre os valores e procedimentos com o contexto organizacional;

f. Implementar ações voltadas para a resolução de problemas;

g. Administrar estrategicamente a melhoria contínua promovendo seu

aprimoramento;
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h. Desenvolver a capacidade de aprendizado de como fazer a melhoria contínua

em todos os níveis e funções da organização.

Além de diferentes estágios e etapas de implementação, as melhorias contínuas

também podem ser classificadas em diferentes níveis, de acordo com seu grau de

complexidade e importância para a estratégia da empresa. Como exemplo, Caffin et al (1997)

apud Mesquista (2003) definiram cinco diferentes niveis de melhoria, conforme explicado no

quadro a seguir:

NIVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Nivel 1 Melhoria Contínua Natural Ausência de habilidades essenciais e comportamentos-chave.
Atividades de melhoria como solução de problema casual

Nivel 2 Melhoria Contínua Formal
Solução sistemática do problema, treinamento no uso de

ferramentas simples de melhoria contínua e introdução de veículos
apropriados para estimular o envolvimento.

Nivel 3 Melhoria Contínua Dirigida
Solução de problema direcionada para ajudar a empresa a atingir

suas metas e objetivos, havendo monitoramento e sistemas de
medição eficientes.

Nivel 4 Melhoria Contínua Autônoma
Melhoria contínua é amplamente autodirigida, com indivíduos e

grupos fomentando atividades a qualquer momento que uma
oportunidade aparece.

Nivel 5 Capacidade Estratégica em
Melhoria Contínua

Conjunto estruturado de habilidades e todos os comportamentos
que as reforçam tornam-se rotinas engrenadas.

Quadro 2: Níveis de Melhoria Contínua
Fonte: Adaptado de Caffin et al. (1997), apud Mesquis (2003)

Similarmente à classificação feita por Bessant et al. (2001), Caffin et al (1997)

definem cinco niveis diferentes de Melhoria Contínua, também de acordo com o estágio de

amadurecimento do processo. A diferença principal entre as classificações está no critério

utilizado, de modo que conforme evidenciado no quadro anterior quanto maior o nivel, maior

a representatividade estratégica da Melhoria Contínua na organização, bem como maior a

integração entre as partes envolvidas na busca por objetivos comuns.

Vale ressaltar que os diferentes níveis de melhoria contínua não são mutuamente

exclusivos, podendo coexistir em uma mesma empresa, em diferentes processos e áreas.

Nesse sentido, é notória a importância do envolvimento de todos aqueles relacionados com os

processos em análise, direta ou indiretamente e nos diferentes niveis hierárquicos, de modo a

garantir uma completa disseminação dos conceitos e mudanças, facilitando a continuidade das

melhorias a partir de diferentes olhares e percepções.
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3.1 Ferramentas da Qualidade

A seguir, as principais ferramentas da qualidade utilizadas no processo de melhoria

contínua serão melhor explicadas, bem como são classificadas no quadro a seguir de acordo

com o estágio do processo em que melhor se enquadram.

FERRAMENTA
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Brainstorming x x x

TNG - Técninca Nominal de Grupo x

Matriz de Priorização x x

Folha de Verificação x x x

Fluxograma x x x

Diagrama de Pareto x x x

Histograma x x x x

Diagrama Causa/Efeito x

Diagrama Dispersão x

Diagrama Árvore x

Carta de Controle x x

Planilha 5W2H x x
Quadro 3: Ferramentas da qualidade nas diferentes fases da Melhoria Contínua

Fonte: Adaptado de Meireles (2001)

Os estágios considerados por Meireles (2001) vão desde a Identificação do

Problema até sua Verificação e Padronização, sendo definidos para classificação um total de

seis estágios. Vale ressaltar que nem todas as ferramentas aqui apresentadas e classificadas

foram utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho, sendo sua apresentação apenas um

complemento ao assunto de melhoria contínua abordado.

a. Brainstorming

Considerada uma das ferramentas da qualidade mais simples, porém altamente

utilizada nas mais diversas situações, o brainstorming é uma técnica de geração de ideias e

evidenciação de problemas. A partir de um tema pré determinado, o grupo envolvido é

encorajado a levantar ideias, priorizando quantidade e não qualidade. O objetivo é captar

diferentes soluções para determinada causa sob diferentes perspectivas, para que

posteriormente as mesmas possam ser selecionadas e então priorizadas.  Behr et al (2008)

enumera três importantes componentes para que o brainstorming seja efetivo:

a. Ambiente: deve ser confortável para permitir espontaneidade entre os

participantes, de modo a gerar ideias criativas e variadas.
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b. Grupo: deve ser diversificado e ao mesmo tempo focado, permitindo a

geração de ideias ricas e objetivas.

c. Condução: é importante que a discussão seja guiada por um líder, para

garantir objetividade e evitar que críticas às ideias venham a inibir os

participantes.

b. TNG – Técnica Nominal de Grupo

Considerada uma formalização do brainstorming, essa técnica é muito utilizada

quando se deseja documentar as ideias dos participantes e evitar que um interfira ou iniba o

outro. Por meio de anotações feitas antes e durante a discussão, cada participante expõe seu

ponto de vista, sendo todas as ideias agrupadas em um quadro para posterior votação e

seleção, de modo a ordenar os itens por importância de acordo com as notas recebidas por

todos. O objetivo principal, assim como no brainstorming, é identificar causas e soluções e

assim definir prioridades.

c. Matriz de Priorização

Também utilizada para priorizar problemas e causas, essa ferramenta visa

melhorar o processo global considerando tanto aspectos econômico-financeiros quanto os

resultados a serem obtidos. Durante sua elaboração, inicialmente devem ser definidos os

problemas para análise, para em seguida selecionar os critérios de avaliação. Nesse ponto, a

matriz GUT é comumente utilizada, definindo os critérios G = gravidade, U =  urgência e T =

tendência (GOMES, 2006). Em seguida, é definida a escala de avaliação para determinação

das diferentes prioridades. Após avaliação e multiplicação dos pesos dos diferentes critérios, a

hierarquia de prioridades é finalmente definida, representando uma valiosa ferramenta de

auxílio aos gestores na tomada de decisões.

d. Folha de Verificação

Trata-se de uma ferramenta utilizada para observação de fenômenos, a partir da

coleta de dados e lançamento do número de ocorrências de determinado evento. Além de sua

função de monitoramento, a folha de verificação “auxilia a verificar a eficácia das ações

corretivas adotadas” (MARIANI, 2007). O autor ainda afirma que a folha possui formato

livre, devendo porém ser “simples, de fácil manuseio e capaz de comparar o efetivo e

planejado”.
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e. Fluxograma

A principal função do fluxograma é descrever os processos de forma gráfica e visual,

evidenciando as etapas, métodos e decisões envolvidas. De acordo com Lins (1993),

“processo é uma certa combinação de equipamentos, pessoas, métodos, ferramentas e

matéria-prima”, que juntos irão compor o produto ou serviço para atender determinada

necessidade dos clientes. Assim, fluxogramas são uteis por permitir uma visão holística desse

processo, englobando de forma resumida os principais recursos utilizados e a relação entre

eles. Além disso, essa ferramenta facilita a identificação de pontos críticos, gargalos e

restrições do processo, auxiliando gestores na tomada de decisões, além de facilitar a

compreensão dos processos por todos os envolvidos.

Diversos são os elementos que compõem um fluxograma. Os mais utilizados são

melhor descritos em seguida, de acordo com as definições de Behr et al (2008):

a. Operação: Indica uma etapa do processo, evidenciando uma

ação a ser tomada.

b. Decisão: Representa um estágio do processo onde é necessário

tomar uma decisão entre diferentes caminhos a serem seguidos.

Geralmente é representado por uma pergunta, com duas ou mais

saídas.

c. Sentido do fluxo: indica a sequência das etapas a ser seguida.

d. Limite: indica os pontos onde o processo é iniciado ou

finalizado.

f. Diagrama de Pareto

Essa ferramenta foi idealizada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que defendia

que “poucas causas principais influem fortemente no problema”, enquanto a maioria dessas

causas representam pequena ou insignificante impacto sobre o problema (LINS, 1993). Em

outras palavras, em grande parte das situações  defende-se que apenas 20% das causas são
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responsáveis por 80% das consequências. Dessa forma, o Diagrama de Pareto é uma

ferramenta de priorização, que visa identificar as causas principais de problemas e assim

atacá-las de forma efetiva.

A ferramenta também permite o desdobramento das causas principais em níveis

crescentes de detalhe, de modo a aprofundar a análise sobre o problema e identificar as suas

causas fundamentais. Na confecção do gráfico, as diferentes causas são classificadas de

acordo com sua frequência/impacto no problema, sendo então colocada em ordem decrescente

de influência, de modo a facilitar a priorização dessas causas.

g. Histograma

Também chamado de Diagrama de Frequência, é relativamente semelhante ao

Diagrama de Pareto, por mostrar diferentes dados e suas respectivas distribuições conforme a

frequência em que aparecem. No histograma, porém, não é necessária a organização dos

dados de forma decrescente, tendo como objetivo principal informar visualmente onde

determinada característica se concentra e, assim, pra onde devem ser direcionados os maiores

esforços.

Em geral, detém-se de uma base de dados sobre uma mesma característica com

diferentes resultados. Por exemplo, deseja-se analisar o tempo de empresa predominante entre

os funcionários de uma fábrica, de forma a investigar uma possível correlação com acidentes

de trabalho. Assim, um histograma poderá ser confeccionado para auxiliar nessa análise,

devendo os dados com o tempo de empresa de todos os funcionários serem organizados em

diferentes faixas de tempo, de acordo com o grau de detalhamento desejado. Após obter as

diferentes frequências para cada faixa, o histograma pode ser facilmente montado, conforme

mostrado a seguir.

Figura 2: Exemplo de Histograma
Fonte: a autora
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A partir do gráfico, pode-se facilmente e de forma visual identificar qual a faixa de

tempo de empresa predominante entre os funcionários (4 a 6 anos), bem como pode-se ter

uma visão geral sobre todas as faixas de tempo de empresa existentes, permitindo um

direcionamento diferenciado para cada uma delas nas mais diversas situações.

h. Diagrama Causa/Efeito

Também conhecido por Diagrama de Ishikawa (em homenagem ao seu criador) ou

Diagrama “espinha de peixe” (devido ao seu formato gráfico), é uma outra ferramenta

utilizada para investigar causas de problemas, permitindo o desdobramento de tais causas “até

os níveis de detalhe adequados à solução do problema” (LINS, 1993). Inicialmente, define-se

o efeito ou problema que se deseja investigar, podendo ser feito em seguida um brainstorming

para definição das principais causas primárias que levam a esse problema. Nesse ponto,

muitos autores sugerem a estruturação dessa causa baseada nos 6M, sendo eles: máquina,

mão-de-obra, método, materiais, meio ambiente e medição.

De acordo com Lins (1993), inúmeras são as vantagens da utilização do Diagrama de

Causa e Efeito, dentre as quais pode-se destacar: a hierarquização e consequente priorização

das causas; abordagem integrada para identificação das reais causas, “evitando-se o

desperdício de esforços com o estudo de aspectos não relacionados com o problema”;

aprofundamento da compreensão dos processos e problemas por todos os envolvidos;

ampla e genérica aplicação do método (válido para problemas das mais diversas naturezas).

O diagrama da Figura 3 a seguir exemplifica a investigação das causas que levam à

impossibilidade de acesso e uso da informática em uma biblioteca.

i. Diagrama de Árvore

Trata-se de uma ferramenta gerencial, cujo principal objetivo é indicar diferentes

caminhos possíveis para se alcançar um objetivo pré determinado. Considerando as diferentes

possibilidades, esse diagrama define estratégias específicas que levarão a ações executáveis,

sendo de extrema valia no processo de tomada de decisões pelos gestores. A figura 4 a seguir

mostra um exemplo de diagrama de árvores cujo objetivo é investigar os tipos de falha que

levam a altura fora do especificado em uma empresa do setor automobilístico.
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Figura 3: Diagrama de Causa e Efeito – Acessibilidade em uma biblioteca
Fonte: Behr et al (2008)

Figura 4: Diagrama de Árvore de Falhas para altura fora do especificado
Fonte: Yamane et al (2007)
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j. Carta de Controle

Ferramenta utilizada para análise e acompanhamento de processos e seus desvios, a

fim de determinar limites de variação dentro dos quais o processo é considerado "sob

controle". A partir desse controle e consequente redução da variabilidade, tem-se processos

mais previsíveis e padronizáveis, facilitando sua gestão e assim evitando perdas. De acordo

com Lins (1993), os seguintes passos devem ser seguidos para elaboração da carta de

controle:

a. Escolher a característica a ser medida;

b. Medir periodicamente a característica em um certo número de ocorrências

sucessivas;

c. Calcular a média, a amplitude e os limites de controle da amostra;

d. Lançar os valores na carta de controle e verificar se o processo está sob

controle;

e. Identificar e corrigir as causas dos desvios.

A partir dessa metodologia e possível controlar e acompanhar o processo,

determinando sua variabilidade e identificando com facilidade eventuais desvios que

surgirem, agilizando assim o processo de correção e melhoria.

k. 5W2H

De acordo com Machado (2009), 5W2H é uma ferramenta que auxilia o controle de

tarefas e planos de ação, a partir da descrição dos métodos, áreas, motivos e prazos

envolvidos. Assim, apesar de simples trata-se de uma ferramenta gerencial de extrema valia,

por facilitar o conhecimento sobre determinado processo e assim direcionar melhor análises e

ações. A sigla que dá nome a essa técnica remete às iniciais em inglês das perguntas feitas

sobre o processo, sendo elas: What (o quê), Who (quem), When (quando), Where (onde),

Why (por quê), How (como) e How Much (quanto).

De acordo com Sebrae (2008) apud Machado e Viegas (2012), essa ferramenta pode

ser utilizada em três etapas durante o processo de solução de problemas, sendo elas:

a. Diagnóstico: na investigação de um problema ou processo, para aumentar o

nível de informações e buscar rapidamente as falhas;

b. Plano de ação: auxiliar na montagem de um plano de ação sobre o que deve

ser feito para eliminar um problema;
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c. Padronização: auxiliar na padronização de procedimentos que devem ser

seguidos como modelo, para prevenir o reaparecimento dos problemas.

Independente do estágio do processo em que é implementado, o 5W2H auxilia na

execução e controle das tarefas, atribuindo responsabilidades aos responsáveis por cada

atividade e assim promovendo uma sinergia na busca contínua por resultados.

Além de todas as ferramentas da qualidade supracitadas, existem também diversas

metodologias desenvolvidas para implementação de melhorias, visando facilitar o trabalho de

gestores e assim garantir resultados mais estruturados e duradouros. Dentre as mais utilizadas,

três delas serão melhor explicadas no presente trabalho: Seis Sigma, PDCA e MASP.

3.3 PDCA

Conforme citado anteriormente e defendido por Attadia (2003), o processo de

melhoria contínua consiste em “esforços sistemáticos e iterativos que causam impactos

positivos e acumulativos no desempenho da organização”. O processo é “sistemático” por

definir etapas estruturadas e bem definidas para identificação dos problemas, suas causas e

respectivas soluções. Já a iteratividade é justificada pelo fato de se tratar de um ciclo contínuo

de resolução de problemas, uma vez que melhorias são continuamente identificadas,

implementadas e posteriormente aperfeiçoadas.

Nesse contexto, o método PDCA é uma importante ferramenta de melhoria contínua,

por representar um ciclo de esforços sistemáticos e iterativos numa busca constante pelo

aperfeiçoamento dos processos. Apesar de o presente trabalho ser principalmente baseado no

MASP, que será melhor explicado nos tópicos seguintes, a ferramenta PDCA é intimamente

relacionada com esse método, sendo suas etapas e utilidades bem semelhantes às do MASP.

Cada uma das letras da sigla PDCA representa um estágio do ciclo, correspondendo em

português a PLANEJAR (Plan), EXECUTAR (Do), VERIFICAR (Check) e ATUAR (Act),

sequencialmente, conforme esquematizado a seguir:
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Figura 5: Ciclo PDCA e suas principais atividades
Fonte: adaptado de Campos (1992)

Tais etapas compõem os passos básicos originalmente sugeridos pelo estatístico

americano Walter A. Shewhart e posteriormente aprimorados pelo especialista em qualidade

W. Edwards Deming. Trata-se de um modelo dinâmico, de modo que a conclusão de um ciclo

irá interferir no início do próximo e assim sucessivamente. Porém, por mais simples e

intuitivas que pareçam cada uma das quatro etapas definidas, sua estruturação e planejamento

são essenciais para garantir os resultados pretendidos.

O ciclo PDCA pode ser utilizado para dois objetivos diferentes: para manter ou

melhorar resultados. No primeiro caso, o foco é manter padrões definidos e resultados

alcançados, de modo a assegurar os níveis de qualidade desejados sem que seja necessária a

implementação de melhorias. Sendo assim, o P (Plan) dá lugar ao S(Stantardize), uma vez que

ao invés de planejar as mudanças e melhorias, serão definidas as metas e procedimentos

padrão, que serão então implementados, analisados e aperfeiçoados, de acordo com as etapas

seguintes que caracterizam o ciclo.

Vale lembrar que o Ciclo PDCA para manter resultados ainda é pouco disseminado,

principalmente por se tratar de um estágio mais avançado e maduro do processo de melhoria

contínua. Com relação ao PDCA para melhorar resultados, em seguida serão melhor descritas

suas etapas e respectivas particularidades:
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a. PLAN – Planejamento

A primeira etapa do ciclo é caracterizada inicialmente pela definição dos

processos e atividades que serão analisados, bem como qual o objetivo principal da análise.

Feito isso, são então definidas as metas, que devem ser claramente quantificáveis para que o

desempenho das etapas seguintes possa ser facilmente medido e acompanhado. Em seguida,

são definidas as ações e estratégias necessárias para se atingir essa meta, sendo importante a

estruturação de um plano de ações detalhando atividades, prazos, responsáveis, entre outros.

Nessa etapa, é muito comum a utilização de diferentes ferramentas da qualidade,

como por exemplo o método 5W2H, Brainstorming, Matriz de Priorização, Diagrama de

Causa-e-Efeito, entre outros, conforme citado nos itens anteriores. O objetivo é valer-se de

todas as metodologias disponíveis de modo a identificar o problema e suas particularidades

adequadamente, evitando que definições errôneas levem a retrabalhos e resultados não

satisfatórios nas etapas seguintes.

b. DO – Execução

Após planejar e estruturar as atividades de melhoria no primeiro estágio, a etapa de

execução corresponde ao momento em que as mesmas serão colocadas em prática. Para isso,

são alocados os recursos necessários em cada uma das atividades planejadas de modo a

viabilizar o alcance das metas definidas. Nesse processo, a preparação e capacitação da

empresa para a mudança prevista torna-se fator chave de sucesso para os resultados

pretendidos. Assim, é essencial que tanto recursos humanos e materiais estejam preparados

para esse momento, seja através de manutenção adequada das máquinas e correto controle de

estoque ou mesmo pela realização de treinamentos necessários para aqueles que irão atuar nas

atividades de melhoria.

c. CHECK – Verificação

A terceira etapa do ciclo tem como objetivo principal analisar se os resultados

pretendidos foram de fato alcançados na fase anterior. A ideia é comparar o planejamento

com as ações implementadas, identificando gaps e oportunidades de melhoria. Trata-se de

uma etapa de intensa coleta e análise de dados, sendo a aplicação de ferramentas estatísticas

um importante apoio na busca por tendências e possíveis soluções.
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d. ACT - Atuar

A quarta e última etapa do ciclo PDCA consiste em atuar sobre as causas de

variações identificadas na etapa anterior, de modo a evitar que os problemas voltem a

acontecer. A partir das conclusões obtidas com as análises realizadas, “atuar” pode significar

ou implementar ações corretivas em cima daquilo que fugiu do resultado planejado, ou então

padronizar ações consideradas promissoras no alcance da meta, de modo a garantir a

continuidade dos benefícios. No primeiro caso, deverão ser implementadas ações de melhoria

até que se chegue a um padrão ideal, que assim irá garantir os ganhos pretendidos.

3.2 MASP

3.4.1. Definição

O Método de Análise e Solução de Problemas consiste de ferramentas gerenciais

organizadas em etapas definidas com o objetivo de identificar problemas (não conformidades)

e suas respectivas causas, indicando uma sequência lógica de ações para solucioná-los e

também evitar sua reincidência (CAMPAGNARO, 2008). O MASP corresponde à versão

brasileira introduzida por Vicenti Falconi Campos do método japonês denominado QC –

Story. Este, desenvolvido na década de 60, consistia de um roteiro com o objetivo inicial de

registrar melhorias realizadas e assim mensurar o desenvolvimento do aprendizado entre os

supervisores (ORIBE, 2012).  Diante de sua elevada aceitação e aplicabilidade no processo de

solução de problemas, o método passou a ser amplamente utilizado por diversas empresas em

todo o mundo, até que chegou ao Brasil, conforme mencionado anteriormente, sofrendo

adaptações e sendo então denominado MASP.

Para compreender melhor o conceito do método, é essencial que a definição de

“problema” seja claramente entendida. Alguns autores defendem se tratar de um resultado

indesejável de um trabalho. Em outras palavras e conforme defendido por Arioli (1998) apud

SANTOS (2006), problemas correspondem a situações indesejadas, “um desvio do padrão de

desempenho esperado ou de um objetivo estabelecido”. Sendo assim, tais situações exigem

tomada de decisão rápida e eficaz, de modo a contornar possíveis danos causados e assim

evitar sua continuidade.
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Diante das definições apresentadas acima, é fácil deduzir que a maioria das empresas

convivem com “problemas” diariamente, dada a dificuldade de garantir um nível aceitável de

variação nos processos e assim evitar situações inesperadas. Assim, o MASP é uma

metodologia versátil e de grande aplicabilidade na maioria das organizações, podendo sua

implementação apresentar diferentes níveis de complexidade de acordo com a situação em

análise. Sampara (2009) também defendem essa flexibilidade do método, afirmando que o

mesmo se mostra adaptável nos diversos casos de aplicação, tendo eles em comum os

objetivos de priorizar e segmentar o problema e “identificar situações que necessitam de

atenções especiais”.

Oribe (2012) se refere ao método ressaltando seu caráter “prescritivo, racional,

estruturado e sistemático para o desenvolvimento de um processo de melhoria num ambiente

organizacional”, sendo para isso essencial a existência de dados históricos do problema em

análise. Sampara et al.(2009) também defendem a importância dos dados para a análise do

problema por meio de um processo lógico na busca por soluções.

Ainda que o método seja de grande aplicabilidade nas mais diversas áreas e

situações, é importante saber reconhecer se ele é realmente viável para cada caso, a fim de

garantir os resultados pretendidos. Sipper (1997) definem cinco condições para que a não

conformidade seja devidamente solucionada pelo método, conforme listado a seguir:

a) um gap entre o estado atual e o estado desejado, isto é, existe um problema;

b) consciência de que o gap é um problema de impacto negativo na qualidade;

c) motivação para eliminar o gap, ou seja, existe o problema, ele está causando um

impacto e recursos devem ser aplicados para eliminá-lo;

d) habilidade em medir o tamanho do gap, pois assim pode-se definir a severidade do

problema e saber quando melhorias forem implementadas;

e) habilidade e recursos para fechar o gap, o que implica em ter à disposição

metodologia de solução do problema e recursos para conduzi-la.
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3.4.2. Etapas

De acordo com alguns autores, o MASP provém diretamente da metodologia do

PDCA, contendo oito etapas ao invés de quatro, sendo todas elas cíclicas e consecutivas,

conforme mostrado no esquema a seguir, que relaciona as duas metodologias:

Figura 6: Relação entre as Etapas PDCA e MASP
Fonte: Campos (1992)

Cada uma das etapas evidenciadas na imagem anterior serão melhor explicadas no

Quadro 4 a seguir. O esquema representado pela Figura 6 relaciona as etapas do MASP com

as diferentes fases do gerenciamento de processos, evidenciando o impacto da metodologia

em todos os estágios, desde a concepção do produto até sua entrega ao cliente, ainda que de

forma indireta.
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Figura 7: Utilização do MASP no gerenciamento de processos
Fonte: Campos (1992)

Nos tópicos seguintes, cada uma das oito etapas do MASP serão melhor explicadas,

de acordo com as definições de Campos (1992), que define não só as etapas e seus objetivos,

mas também determina tarefas específicas para cada uma delas, em forma de subetapas cuja

realização é essencial para a obtenção dos resultados esperados. O quadro a seguir mostra

essas etapas e suas respectivas tarefas:
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Etapa Descrição Tarefas Envolvidas

Identificação
do problema

Visa definir de forma clara e
objetiva qual o problema
envolvido no processo e

determinar sua importância

a. Escolha do problema
b. Histórico do problema
c. Mostrar as perdas atuais e ganhos viáveis
d. Fazer a análise de Pareto (priorizar temas e
estabelecer metas viáveis)
e. Nomear responsáveis

Observação
Visa identificar as peculiaridades
do problema sob vários pontos

de vista

a. Coleta de Dados (investigar características
do problema – tempo, local, tipo, pessoas, etc)
b. Observação local
c. Definir cronograma, orçamento e meta

Análise Investigar as causas
fundamentais do problema

a. Definição das causas influentes
b. Escolha das causas mais prováveis
c. Verificação de hipóteses (causas mais
prováveis)
d. Teste da Consistência da causa fundamental

Plano de Ação
Conceber um plano para

bloquear as causas
fundamentais

a. Elaboração da estratégia de ação
b. Elaboração do Plano de Ação (5W1H)
c. Determinar meta e itens de controle

Ação Bloquear as causas
fundamentais

a. Divulgação do Plano de Ações e Treinamento
a todos os envolvidos
b. Execução da Ação

Verificação Verificar se o bloqueio foi
efetivo

a. Comparação dos resultados
b. Listagem dos efeitos secundários
c. Verificação da continuidade ou não do
problema

Padronização Evitar o reaparecimento do
problema

a. Elaboração ou alteração do padrão
b. Comunicação dos padrões
c. Educação e treinamento nos padrões
d. Acompanhamento da utilização dos padrões

Conclusão

Recapitular todo o processo de
solução do problema,

registrando-o para
aproveitamento em trabalhos

futuros

a. Relação dos problemas remanescentes
b. Planejamento de ataque aos problemas
remanescentes
c. Reflexão e análise do processo desenvolvido

Quadro 4: Etapas do MASP
Fonte: Adaptado de Campos (1992)

Para o presente estudo, a metodologia MASP foi usada para identificação dos

diferentes fatores que levam às variações e aos altos valores de consumo de combustível, para

que nas etapas seguintes esses fatores pudessem ser corrigidos e os padrões implementados. A

figura a seguir ilustra uma possível utilização dessa ferramenta no presente estudo:
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Figura 8: Proposta de aplicação da ferramenta MASP na melhoria de condução de trens
Fonte: a autora

A metodologia de trabalho evidenciada no quadro acima indica os principais passos

seguidos na identificação de pontos críticos para o consumo de combustível a partir do

MASP. Tratam-se de etapas simples e genéricas, cujo detalhamento será desenvolvido ao

longo do projeto. O objetivo é canalizar e direcionar as ideias, de modo a identificar

oportunidades de atuação e assim garantir ganhos significativos para a companhia,

evidenciando a importância de um direcionamento a partir de ferramentas e métodos

específicos como o MASP. Com isso, pretende-se mensurar o impacto desses métodos na

obtenção de ganhos e assim analisar a viabilidade e necessidade de  sua utilização em

situações como a evidenciada no presente trabalho.
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4 O SETOR FERROVIÁRIO NO BRASIL

A expansão das ferrovias no Brasil ocorreu durante o século XIX, num momento em

que o vasto território brasileiro e o precário sistema de transportes do país representavam

empecilhos para o desenvolvimento econômico nacional. A agro-indústria se encontrava em

franca expansão, com destaque para a produção crescente de café e açúcar, e era necessário

encontrar meios que otimizassem o processo de exportação desses produtos. Assim, em 1852

o financista e industrial Irineu Evangelista de Souza, conhecido por Barão de Mauá, recebeu

permissão do governo para a construção da primeira estrada de ferro do país, que partiria da

“Praia de Estrela, no fundo da Baía da Guanabara, iria até a raiz da Serra de Estrela,

contraforte da Serra do Mar, de onde prosseguiria ao vale do Rio Paraíba e à Província de

Minas Gerais” (DE PAULA, 2000).

Nos períodos seguintes, outras importantes ferrovias foram construídas, atingindo

seu ápice já no século XX, mais especificamente em 1910, quando o recorde de 2.225km de

ferrovia foram construídos. As primeiras concessões para exploração das ferrovias, bem como

sua organização e gestão estrutural, estavam diretamente ligadas a práticas e privilégios

políticos, recebendo incentivo e proteção do governo. Desse modo, as fragilidades políticas da

época refletiam diretamente no desempenho das ferrovias, que assim sentiram o impacto do

declínio da sociedade escravista, da crise do café, das guerras mundiais, entre outros eventos,

que acabaram por acelerar o processo de obsolescencia das estradas de ferro. Além disso, De

Paula (2000) defende que a transformação gradativa de uma economia nacional

predominantemente voltada para a exportação de produtos agrários em uma outra mais

industrial e interna levou a uma migração dos investimentos do BNDES para a rodovia em

detrimento da ferrovia.

Diante desse cenário e do crescente avanço das rodovias, a partir de 1957 iniciou-se

o processo de concessão estatal do sistema ferroviário nacional, com o intuito de aprimorar os

serviços oferecidos, aumentar a oferta e assim retomar o crescimento das ferrovias. Surge

então a Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), que assim “unificou administrativamente as

18 estradas de ferro pertencentes à União, que totalizavam 37.000 quilômetros de linhas

distribuídas pelo país” (ANTT, 2016). Em 1992, a RFFSA foi incluída no Programa Nacional

de Desestetização, dando início ao processo de privatização do setor ferroviário e assim

transferindo suas malhas para um total de sete concessionárias do setor privado, dentre elas a

MRS Logística S.A., que é objeto de estudo do presente trabalho. A figura 9 a seguir mostra o
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mapa do Brasil com a indicação das malhas ferroviárias de cada concessão operada pela

iniciativa privada, conforme processo de desestatização anteriormente citado.

Após a liberação de concessões da malha ferroviária para a iniciativa privada,

observou-se considerável aumento dos investimentos nas ferrovias, impactando diretamente

no crescimento e desenvolvimento dessa modalidade de transporte no país após longos

períodos de recessão e declínio. O gráfico da Figura 10 a seguir evidencia a evolução desses

investimentos no período compreendido entre os anos 1997 e 2010, quando os mesmos

atingiram mais de R$24 bilhões.

Figura 9: Distribuição geográfica das concessões ferroviárias
Fonte: ANTF, 2011
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Figura 10: Evolução dos investimentos nas ferrovias
Fonte: ANTF 2011

Com relação ao tipo de carga transportada, predomina o minério de ferro,

responsável por mais de 70% das toneladas uteis (TU) em ferrovias. Além de possuir elevada

demanda, o minério é transportado com alta densidade em volume, contribuindo para o

aproveitamento da via e consequentemente para a produtividade da operação. Vale ressaltar

que além do minério outros produtos têm considerável relevância para o transporte

ferroviário, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, que inclusive têm apresentado

expressivo aumento no volume total transportado ao longo dos últimos anos. O gráfico a

seguir evidencia a evolução desse transporte entre os anos de 1997 e 2009 para diferentes

categorias:

Figura 11: Variação do volume transportado por categoria em ferrovias
Fonte: ANTT, 2011
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5 DESENVOLVIMENTO

5.1 A MRS Logística

A empresa em questão é responsável pelo transporte de cargas ao longo de 1.643km

de malha ferroviária, compreendidos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São

Paulo, que juntos concentram cerca de 50% do PIB brasileiro. Atualmente, a MRS está entre

as maiores ferrovias de carga do mundo, tendo quadruplicado sua produção desde os anos

1990, de acordo com dados disponibilizados no site da empresa. Em 2015, a mesma bateu

recorde absoluto de produção, superando a marca dos 167 milhões de toneladas transportadas,

volume 1,8% superior ao transportado em 2014. Além disso, trata-se de uma ferrovia de

importância econômica peculiar, uma vez que sua malha está localizada em regiões

estratégicas, conectando produtores de commodities minerais e agrícolas e parques industriais

aos maiores portos da região Sudeste. O mapa a seguir destaca a malha da MRS, ressaltando

os principais pátios ao longo do percurso:

Figura 12: Mapa da malha ferroviária MRS
Fonte: Site MRS (2016)
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Além do minério de ferro, que compõe mais de 80% da carga transportada pela

empresa, são também transportados carvão, cimento, bauxita, coque, contêineres, produtos

agrícolas e siderúrgicos. Esses dois últimos compõem a categoria Carga Geral que, apesar de

menos representativa no volume total transportado, apresentou a maior taxa de crescimento

em relação a 2014 (6,3%), alcançando um total recorde de 43 milhões de toneladas

transportadas em 2015. A tabela a seguir evidencia esses valores para 2014 e 2015, bem como

as respectivas taxas de crescimento no período:

Figura 13: Volume transportado 2015 X 2014
Fonte: Relatório Anual MRS (2015)

Como forma de constantemente aprimorar seus processos e tornar a operação mais

produtiva, a empresa conta com importantes projetos de redução de custos, dentre os quais se

destacam aqueles relacionados com a redução do consumo de combustível que, conforme

discutido anteriormente no trabalho, trata-se de um dos principais custos em ferrovias. Sendo

assim, diversas são as iniciativas com o objetivo de reduzir o consumo de combustível, sendo

a proposta do presente trabalho um exemplo dessas medidas.

Uma forma de acompanhar a evolução e a efetividade dessas iniciativas comumente

utilizada em ferrovias é o indicador de Eficiência Energética (EE), já discutido e explicado

anteriormente no presente trabalho. O objetivo do indicador é medir a evolução do consumo e

também da produtividade da carga transportada, permitindo uma comparação entre as

ferrovias e também um acompanhamento da evolução dessas medidas internamente. Na MRS,

a área responsável por controlar, acompanhar e propor medidas de melhoria para a Eficiência

Energética da companhia é a Coordenação de Eficiência Operacional, submetida à Gerência

de Engenharia de Operações, que é então submetida à Gerencia Geral de Engenharia de

Transportes. Assim, a coordenação em questão tem como um dos seus principais objetivos a

gestão de todas as possíveis ações operacionais que venham a trazer ganhos em diesel, e
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trabalhar para que as mesmas prosperem. Afinal, em uma conta que chega a meio bilhão de

reais, qualquer iniciativa, por menor que seja, pode representar um ganho considerável em

diesel e, consequentemente, em custos para a companhia.

Diante da importância dessas medidas, em 2015 foi lançado na Coordenação de

Eficiência Operacional um projeto específico de melhoria da EE, sendo então aprimorado e

atualizado para o ano de 2016, contando com as seguintes frentes de atuação: Condução de

Trens, Desligamento de Locomotivas, Carga Geral e Produtividade de Recursos. Juntas essas

frentes são responsáveis por diferentes iniciativas, com o objetivo de reduzir a EE da empresa

de 2,557 (índice 2015) para 2,499 até o final do ano de 2016. Com essa redução, será possível

economizar um total de mais de 4 milhões de litros, correspondentes a cerca de R$8 milhões,

referentes ao ano de 2016.

5.2 O problema e o projeto

Conforme mostrado no tópico anterior, a Melhoria da Condução de Trens é um dos

principais pilares de redução do consumo de combustível para o ano de 2016. O presente

trabalho irá tratar especificamente dessa frente de atuação, visto se tratar de um dos principais

fatores que interferem no consumo total de combustível. Assim, simples mudanças no modo

de conduzir o trem podem trazer reduções significativas de consumo, principalmente se tais

mudanças forem corretamente disseminadas entre todos os maquinitas, atuando em todas as

viagens. Como exemplo, pode-se citar um trem de minério percorrendo um dos trechos de

maior consumo da ferrovia, gastanto em média  8.000 litros por viagem. A análise de

diferentes viagens com essas mesmas características indica oportunidade de redução de

consumo de mais de 1%, que corresponde a 80 litros por viagem e mais de 700.000 litros ao

longo de um ano. Dessa forma, esse projeto foi criado com o objetivo de identificar quais

seriam esses fatores de impacto e como reduzir a variabilidade entre as viagens, de modo a

garantir que padrões de condução econômica sejam devidamente obedecidos por todos os

operadores.

5.2.1 Sistema de Medição

Como forma de auxiliar na medição e controle da Condução de Trens, foi

desenvolvido um sistema próprio capaz de indicar a aderência de cada viagem de acordo com

padrões históricos mensurados. A ideia é comparar o consumo, tempo e velocidade realizados

com valores historicamente obtidos, considerando viagens que possuam as mesmas
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características. Em outras palavras, apenas trens semelhantes serão comparados entre si, o que

permite uma comparação mais justa ao garantir que as condições durante a condução de cada

uma dessas viagens são semelhantes, possibilitando assim a geração de consumos e tempos

próximos. O valor de referência será algum que já tenha sido historicamente mensurado, ou

seja, algo real e assim possível de ser obtido novamente. As informações provém da

combinação de três sistemas diferentes:

 Caixa Preta da Locomotiva: Registrador de eventos da locomotiva,

informando fatores como velocidade, ponto de aceleração, freio, etc a cada

segundo registrado;

 SISLOG: Sistema de informação do trem que indica a localização e formação

do mesmo ao longo de sua viagem;

 Equipar: Sistema de informação dos dados do maquinista, associando cada

um a um trem específico, de acordo com cadastros manuais realizados.

De posse das informações fornecidas por esses sistemas, pode-se então saber pra

determinado instante de tempo a localização, velocidade, consumo e os maquinistas presentes

em cada trem, sendo inputs suficientes para a geração de informações para posterior cálculo e

comparação pelo sistema. A imagem a seguir evidencia a tela inicial do sistema, onde pode-se

optar ou pelo sistema de medição de consumo (Sistema Desafio Diesel) ou pelo sitema de

medição de tempo (Sistema Desafio Golden Run).

Figura 14: Tela inicial do sistema de Condução
Fonte: Sistema Condução - MRS

Os tópicos seguintes irão explicar melhor o funcionamento desse sistema e o

processo de obtenção desses padrões.
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a. Definição dos Padrões

Conforme dito anteriormente, apenas trens com as mesmas características são

comparados entre si. Tais características são evidenciadas no esquema a seguir, e melhor

explicadas posteriormente:

Figura 15: Variáveis padrão do sistema de Condução
Fonte: a autora

 Tipo de carga: referente ao tipo de produto transportado, tal como Minério,

Carvão, Produtos Agrícolas, Carga Geral, etc. Cada tipo é representado por

uma letra diferente, e essa representação é padrão em todos os setores ligados

à operação (como exemplo, trens “N” correspondem aos trens de Minério).

Diferentes tipos de carga apresentam diferentes procedimentos de condução

e, assim, compõem diferentes padrões de consumo e tempo.

 Peso do trem: determina o intervalo de peso total do trem, impactando

diretamento na condução e, consequentemente, no tempo e consumo totais.

Foram definidos intervalos de 1000 toneladas para cada faixa de peso,

variando de 0 a 18.500 toneladas, como forma de limitar o total de faixas

existentes e assim evitar quantidade excessiva de padrões gerados.

 Formação do trem: determina o total e o tipo de cada locomotiva presente no

trem. Essa característica impacta diretamento na tração total fornecida ao

trem, determinando diferentes velocidades, tempos e consumos padrão para

cada formação.

 Modelo da locomotiva: a empresa conta com inúmeros modelos de

locomotiva, sendo uns mais antigos e outros mais modernos e, assim,

eficientes. Os padrões de consumo bem como a potência das locomotivas
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variam para cada um desses modelos, sendo eles então separados por

diferentes padrões de condução.

 Posição da locomotiva: referente à posição em que a locomotiva se encontra

ao longo do trem, podendo estar na “cabeça” (anterior aos vagões), na cauda

(após os vagões) ou mesmo no meio. Duas locomotivas de um mesmo

modelo podem apresentar diferentes padrões de consumo se não estiverem na

mesma posição, devido aos diferentes valores de tração requeridos em cada

posição.

 Trecho percorrido: essa variável incorpora as características do perfil da via,

seja ele plano ou rampa, curva ou reto, etc. Cada perfil exige variados

esforços da locomotiva e assim geram diferentes consumos e tempos de

trânsito. Por isso a importancia de incorporar o trecho percorrido no padrão

de condução definido.

O modelo a seguir mostra um exemplo desse padrão de consumo:

Figura 16: Exemplo de padrão gerado pelo sistema de Condução
Fonte: a autora

Assim, o modelo anterior representará o consumo, tempo e velocidade de uma

locomotiva na posição 1, modelo GE-AC44MIL, para o trecho específico FJC – FJO (trecho

entre os pátios FJC e FJO, que são pátios subsequentes), em um trem N (de Minério de Ferro),

com formação de 3 locomotivas GE-AC44MIL e peso entre 15501 e 16501 toneladas brutas.
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b. Definição dos Valores Históricos

Após definidos todos os padrões possíveis considerando as variáveis definidas

anteriormente, o sistema irá calcular quais foram os valores de consumo, tempo e velocidade

em um período histórico previamente definido (para o ano de 2016, foram usados os valores

obtidos de janeiro a dezembro de 2015). De posse desses valores, será selecionada a mediana,

que então passa a representar o chamado “valor padrão” para cada modelo definido.

Para o estudo em questão, serão considerados apenas valores de tempo e diesel

(consumo), os quais serão utilizados para as análises. Assim, como exemplo, para o padrão

usado anteriormente, tem-se os seguintes valores de referência tempo e diesel:

Período Histórico: Janeiro a Dezembro/2015
Método de Obtenção do Padrão: Mediana

Modelo: N_1_GE-AC44MIL_FJC-FJO_3-GE-AC44MIL_15501 a 16501 TB

Critério Valor Referencia
(mediana) Unidade

Tempo 76,8 Minutos
Consumo 41,9 Litros

Quadro 5: Valores Padrão definidos pelo Sistema de Condução para modelo específico
Fonte: a autora

c. Cálculo das Notas dos Modelos

De posse dos valores padrão calculados para cada modelo, o sistema é capaz de

comparar tais valores com aqueles realizados a cada mês, e assim gerar um percentual

representado por uma nota, conforme a fórmula a seguir:

Equação 2: fórmula usada para cálculo das notas de cada padrão de condução

Para exemplificar, considerando o modelo usado anteriormente e os valores

apresentados no Quadro 6, pode-se gerar notas relativas aos meses de março e abril de 2016

(apenas a título de comparação), com base nos valores médios obtidos para esse modelos em

tais meses, conforme mostrado no quadro a seguir:



55

Modelo: N_1_GE-AC44MIL_FJC-FJO_3-GE-AC44MIL_15501 a 16501 TB

Referência (jan-dez/15) mar/16 abr/16

Critério Valor Referencia
(mediana) Valor Médio Nota Valor Médio Nota

Tempo
(min) 76,8 60,0 0,781 65,7 0,855

Consumo
(litros) 41,9 31,0 0,740 32,4 0,773

Quadro 6: Notas Diesel e Tempo calculadas pelo sistema para modelo considerado
Fonte: a autora

Com base nesses valores, pode-se realizar uma análise comparativa entre viagens

semelhantes, e assim investigar fatores que porventura tenham contribuído para o aumento de

consumo e/ou tempo. Obviamente qualquer viagem está submetida também a fatores externos

que irão impactar nesse consumo e tempo, como por exemplo restrições de velocidade, de

circulação e paradas e até mesmo condições climáticas. Porém, o sistema é capaz de gerar

uma quantidade significativa de dados, que assim aumentam o tamanho da amostra e tornam

os resultados mais próximos do valor real. Além disso, existem alguns fatores de exclusão dos

dados do sistema que evitam a presença de outliers que poderiam comprometer os resultados,

tais como:

a. Se houver alguma parada no trecho considerado, o sistema irá identificar

velocidade = 0 e automaticamente irá descartar esse resultado. Isso porque a

presença de paradas compromete tanto o consumo quanto o tempo total naquele

trecho (devido ao tempo ocioso e picos de consumo ao retomar a velocidade).

Assim, não é interessante considerá-los como parte da condução, sendo

descartados;

b. Diversos fatores podem contribuir para redução ou aumento drásticos tanto do

consumo quanto do tempo de viagem, tais como aplicação de restrições de

velocidade na via, atividades de manobra, acidentes, entre outros. Sendo assim, o

sistema é programado pra descartar qualquer valor que ultrapasse 125% ou que

seja inferior a 50% do valor histórico considerado (em outras palavras, notas

maiores que 1,25 ou menores do que 0,50). Assim, considerando esse histórico, o

intervalo de aceitação dos dados é representado por:

0,50 < Nota Viagem < 1,25
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c. Somente receberão uma nota aqueles padrões que tiverem ocorrido no período de

referência considerado (no caso, janeiro a dezembro de 2015). Isso porque o

fundamento do sistema é conceituar consumo e tempo com base na sua

comparação com valores históricos. Logo, caso surja um novo padrão (por

exemplo um trem com uma locomotiva a mais, ou peso menor, etc), o mesmo

não será levado em consideração nos cálculos.

Considerando que cada padrão terá uma nota relativa, pode-se então calcular a média

dessas notas para diferentes variáveis, como por exemplo para cada maquinista, cada

coordenação e gerência, entre outros. Essa avaliação por equipe, ou seja, para coordenações e

gerências, é inclusive atualizada e divulgada mensalmente, numa espécie de desafio para cada

equipe, sendo possível acompanhar sua evolução e assim atuar diretamente sobre aqueles que

tenham sido mais críticos. A meta de cada equipe é então estipulada de acordo com sua média

histórica obtida, sendo  definido um percentual de melhoria padrão sobre esses valores para

todas elas (por exemplo, todas devem melhorar o total de 1,2% ao final do ano em relação à

sua referência histórica).

Além dessas correlações, é possível também calcular essa nota de aderência para

cada um dos fatores considerados para a formação de um padrão, conforme mostrado

anteriormente. Como exemplo, cada trecho percorrido pelo trem possui uma nota referente, o

que permite priorizar aqueles que tenham contribuído negativamente para a viagem como um

todo. Essa estratificação é importante na definição dos focos de atuação do trabalho, e com

base nela foram definidos os trechos que serão priorizados no presente estudo, conforme será

melhor discutido nos tópicos seguintes.
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5.3 Aplicação da metodologia MASP

4.3.1. Identificação do problema

A identificação do problema foi facilitada consideravelmente com a implementação

do sistema explicado no tópico anterior, uma vez que antes existia uma dificuldade em medir

esses valores e analisar a condução de forma quantitativa. O trecho considerado no presente

trabalho foi selecionado com base tanto no conhecimento e recomendações de especialistas da

área quanto a partir de análises estratificadas de valores históricos. Trata-se de um percurso

por onde circulam predominantemente trens de Minério carregados, cujo peso total é o maior

dentre todos os tipos transportados pela companhia, o que em geral torna a operação mais

onerosa e assim impacta tanto no tempo total quanto no combustível gastos no percurso.

Sendo assim, foi definido que se trata de um trecho com oportunidade relevante de melhoria

da condução, podendo representar importante fator de redução de consumo e tempo totais dos

trens. Além disso, o tipo de trem que será trabalhado segue um padrão fixo de tipo, peso e

formação, contribuindo para a análise comparativa dos dados.

Os diagramas indicados nas Figuras 19 e 20 a seguir representam a estratificação dos

resultados diesel e tempo obtidos no período de outubro a dezembro de 2015, que foi o

período selecionado como referência de comparação para os resultados de 2016. Lembrando

que as notas indicadas continuam sendo em relação ao período compreendido entre janeiro e

dezembro de 2016, conforme explicado anteriormente. Utilizou-se como critério de

priorização a combinação da nota por grupo considerado com a representatividade da amostra,

ou seja, o percentual sobre o total de registros encontrados, de modo a identificar não só

resultados ruins, mas também que tenham relevância para a amostra, de modo a maximizar os

resultados obtidos.

Os diagramas evidenciam o caminho seguido até se chegar ao trecho de análise

selecionado para esse trabalho. Os números para Consumo e Tempo não são exatamente

iguais, devido a diferenças nas filtragens do sistema, mas ainda assim pode-se perceber que os

resultados de ambos levam a um mesmo foco de atuação: trens de Minério (N), Carregado,

com 3 locomotivas AC em sua composição, ao longo do trecho compreendido entre FJC e

FOJ. Lembrando que, conforme já dito anteriormente, os critérios de seleção utilizados foram

nota média e representatividade do grupo (evidenciada nos valores percentuais). O trecho

específico escolhido representa 9% do total da amostra para Diesel e 11% para Tempo,
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reforçando ainda mais a importância da atuação sobre esses trechos para melhoria dos

resultados como um todo.

Figura 17: Diagrama de estratificação dos resultados de Consumo (Outubro-Dezembro/2015)
Fonte: a autora

Figura 18: Diagrama de estratificação dos resultados de Tempo (Outubro-Dezembro/2015)
Fonte: a autora
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4.3.2. Observação

Ao analisar os resultados de Consumo e Tempo para o trecho considerado ao longo

dos meses do período de Outubro a Dezembro de 2015, pode-se perceber que não só a média

dos resultados é ruim, mas também os valores pioraram ao longo desses três meses. A média

dos resultados por mês é evidenciada no gráfico a seguir, e os quadros seguintes mostram essa

média de Consumo e Tempo para cada um dos 18 entre-pátios (subtrechos existentes entre os

pátios/estações ao longo do percurso considerado) localizados entre FJC e FOJ, ordenados em

sequência de acordo com o percurso feito pelo trem, destacando aqueles que pioraram a cada

mês, sendo então considerados os mais críticos. Lembrando que os valores utilizados seguem

o mesmo método de cálculo explicado anteriormente, com base nos padrões históricos de

2015. Além disso, vale lembrar que valores maiores representam maior tempo e consumo em

relação ao histórico, de modo que quanto maior, pior o resultado.
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Figura 19: Evolução de Consumo e Tempo para o trecho considerado (Outubro a Dezembro/2015)
Fonte: a autora
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Os gráficos a seguir evidenciam a nota média para cada entre-pátio ao longo dos três

últimos meses de 2015, com destaque para aqueles que pioraram a cada mês.

Quadro 7: Evolução da média das notas de Consumo - trecho a trecho entre FJC-FOJ (Out a Dez/2015)
Fonte: a autora

Quadro 8: Evolução da média das notas Tempo - trecho a trecho entre FJC-FOJ (Out a Dez/2015)
Fonte: a autora



61

Com base nos quadros apresentados, é possível identificar que 6 dos 18 entre-pátios

(33%) pioraram ao longo dos três meses em relação ao consumo, enquanto 9 dos 18 (50%)

pioraram em relação ao tempo. Tais informações são válidas para reforçar o motivo da

escolha desse trecho, indicando que a atuação sobre o mesmo possui considerável potencial

de ganho em tempo e consumo para a companhia como um todo.

4.3.3. Análise

De posse das informações que confirmam a criticidade do trecho selecionado, partiu-

se então para a investigação das principais causas que estavam levando ao alto consumo e

tempo gastos, para que então fossem identificadas as oportunidades de melhoria relacionadas.

Esse processo foi feito tanto a partir de uma análise de dados quanto a partir do uso da

ferramenta Brainstorming em algumas reuniões realizadas com os Especialistas envolvidos,

como forma de levantar possíveis causas identificadas por cada um para posterior seleção

daquelas que fossem mais relevantes. Vale ressaltar que nem todas as causas foram

levantadas, uma vez que esse processo foi conduzido por especialistas ferroviários

experientes, que assim valeram-se de seu conhecimento prático e experiência de anos para

definição dessas causas e das respectivas soluções.

O primeiro passo foi selecionar a partir do sistema de Condução e de outros

processos de medição utilizados na empresa aquelas viagens que tenham apresentado

elevados valores de consumo de combustivel e tempo para o trecho em análise. Essa seleção

envolveu a análise também de fatores externos, de modo a descartar as viagens que

porventura tenham sofrido interferência desses fatores, tais como: restrição de velocidade;

paradas não planejadas, entre outros.

Com base nas viagens consideradas críticas, partiu-se então para a investigação das

causas que estavam levando aos elevados valores de consumo e tempo para as mesmas. Essa

investigação foi feita tanto com base na análise amostral das caixas pretas das locomotivas

dos trens selecionados, quanto por meio de entrevista aos especialistas envolvidos no processo

de desenho do procedimento de Condução. Procurou-se entender tanto o motivo dos

resultados obtidos quanto os principais fatores considerados na elaboração das regras de

condução.

Inicialmente procurou-se saber o motivo da escolha do trecho em questão. A resposta

inclui diferentes fatores atrelados à condução: trata-se de um dos trechos de consumo mais
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relevante, com maior intensidade de choques entre rodas e trilhos ao longo do percurso e

ainda havia o objetivo de se aumentar a velocidade máxima autorizada nesse trecho. Sendo

assim, surgiu a oportunidade de realizar esse aumento acompanhado de uma revisão dos

procedimentos de condução, que já estavam bastante obsletos para o trecho em questão,

atentando-se não só à redução do transit time, mas também do consumo de combustível das

locomotivas. Dessa forma, era necessário identificar os pontos no percurso considerado onde

seria possível não só aumentar a velocidade máxima, mas também identificar procedimentos

de condução que permitissem que esse aumento viesse acompanhado de ganhos em consumo

de combustível.

Para isso, os especialistas da área de Engenharia selecionados para esse trabalho

analisaram diversas caixas pretas das locomotivas dos trens das viagens consideradas críticas,

a fim de identificar pontos em comum que levavam a perdas de combustível. A principal

melhoria identificada foi a desaceleração na virada de rampas, ou seja, antes de iniciar uma

subida, de modo que a energia potencial da descida não estava sendo devidamente

aproveitada para iniciar o percurso ascendente. Assim, gastava-se mais tanto para reduzir a

velocidade nas descidas, quanto para completar a subida, uma vez que era necessário acelerar

mais em pontos de aceleração de maior consumo padrão, resultando assim em maior gasto de

combustível.

Além disso, foi feita uma análise dos choques entre as locomotivas, a via férrea e os

vagões, bem como o impacto do aumento da velocidade nesses choques. A Figura 22 a seguir

exemplifica essa análise. A investigação desses choques é de extrema importância não só para

garantir que a locomotiva irá funcionar em condicões normais de operação, evitando desgaste

excessivo das rodas, engates e também dos trilhos, mas também para assegurar uma

Condução segura e eficiente, evitando que a segurança do maquinista e também da carga

transportada sejam comprometidas. O foco do estudo é nas locomotivas da cauda (posições

137 e 138 do trem), de modo que pretende-se investigar onde ocorrem os principais picos de

impacto entre a locomotiva e os vagões da composição, para que então os pontos de alteração

do procedimento pudessem ser priorizados. Os choques são medidos em toneladas e não

devem ultrapassar o limite máximo de 40 toneladas, e as medições são mostradas no gráfico

num intervalo de tempo de dez em dez minutos.
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Figura 20: Exemplo da análise de choques na locomotiva
Fonte: sistema interno MRS

Essa análise de choques foi feita paralelamente para viagens específicas, procurando

identificar também outras oportunidades de melhoria da condução para os entre-pátios

envolvidos. Assim, foram determinados os procedimentos básicos a serem seguidos para

reduzir os choques e ainda assim garantir o aumento da VMA pretendido (de 50km/h para

56km/h).

Com base nas discussões e análises realizadas, foi elaborado um Diagrama de Causa

e Efeito com as principais causas que estavam levando ao elevado consumo de combustível.

Conforme dito anteriormente, os pontos foram levantados a partir dos dados dos sistemas e

também de brainstorming entre os especialistas. Para o efeito definido, “Elevado consumo de

diesel da condução no trecho considerado”, foram identificadas as causas relacionadas com

quatro temas principais: Normatização, Treinamento, Outras Áreas e Condições Externas. A

Figura 23 a seguir evidencia esse diagrama.
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Figura 21: Diagrama de Causa e Efeito para Condução de trens
Fonte: a autora

Na parte de Normatização, foram definidas três hipóteses: ou as regras de condução

não estavam definidas, ou estavam desatualizadas ou não priorizavam consumo em sua

definição. O outro ponto seria quanto ao Treinamento. Ou seja, ainda que as regras estivessem

definidas de forma adequada, poderiam ou não ter sido devidamente disseminadas em

treinamentos, ou mesmo estar sendo cumpridas inadequadamente, uma vez que uma mesma

regra poderia seria seguida de diferentes formas, sem que então fosse dado o foco em

consumo. Além desses fatores, existem também aqueles externos, que apesar de não estarem

sob o controle do operador, deveriam ser considerados por impactarem diretamente em sua

condução. Primeiramente, fatores relacionados a Outras Áreas estavam impactando, de modo

que mesmo que as regras existissem e estivessem devidamente disseminadas, o maquinistas

poderia deparar-se com restrições de velocidade na via que deveriam ser cumpridas, sejam

elas devido a manutenção na via ou por questões de cruzamente de trens e circulação. Por fim,

as condições externas também impactam nesse processo, tais como as condições climáticas

(diferente cenário em dias de chuva, por exemplo), ocorrência de acidentes no percurso, perfil

da via impactando no esforço do trem e também nos choques entre rodas e trilhos.

Com base nas causas identificadas, foi definidas uma Matriz de Prioridade,

identificando também a Gravidade, Urgência e Tendência de cada uma numa escala de 1 a 5,

conforme definido pela Matriz GUT (GOMES, 2006).
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Figura 22: Matriz de Prioridade (Matriz GUT) para causas de consumo elevado na Conduçao de trens
Fonte: a autora

Cada uma das causas foi então classifcada conforme a gravidade do problema, bem

como a necessidade de ação imediata e também a tendência do problema piorar ou não. Com

base na soma dos três valores para cada uma delas, foi possível priorizar algumas que se

destacavam. Percebeu-se que a Indefinição de procedimentos ou mesmo a desatualização de

algumas regras de condução já existentes eram críticos para o consumo e de certa forma

impactavam todo o processo, devendo então ser a prioridade máxima para se garantir a

melhoria da condução com foco em consumo. Vale ressaltar a importância de considerar esse

foco em consumo, bem como a necessidade de melhor orientar os maquinistas, a fim de evitar

que cumpram as regras de forma inadequada e assim não seja possível alcançar os resultados

pretendidos.
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4.3.4. Plano de Ação

Com base em todas as análises apresentadas anteriormente, bem como a partir da

realização de testes em paralelo, o procedimento de Conduçao do trecho foi definido. Apesar

de se tratar de um processo complexo, cuja padronização sistemática é dificultada pelas

particularidades de cada viagem e interferências externas, as ações definidas no procedimento

procuram definir os caminhos básicos a serem seguidos pelo maquinista a fim de se obter a

Velocidade Máxima Autorizada (VMA) pretendida, sem aumentar os choques e ao mesmo

tempo preocupando-se com o consumo de combustível. O quadro a seguir exemplifica parte

desse procedimento. Os termos listados a seguir são utilizado no quadro 9, sendo sua tradução

evidenciada ao lado:

MFA: Manipulador de Freio Dinâmico – tipo de freio utilizado nas

locomotivas

FD: Freio Dinâmico – outro tipo de freio utilizado nas locomotivas

Demarragem: movimento de partida do trem após parada

Locomotiva líder: localizada na primeira posição do trem, anterior aos vagões

Locomotiva remota: localizada na cauda do trem, após os vagões

Posição neutro: ponto de aceleração nulo, equivalente à “marcha lenta”

Quadro 9: Fragmento do procedimento de Condução elaborado
Fonte: projeto de Condução - MRS
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As ações definidas procuravam englobar os principais pontos de melhoria

levantados para o trecho, definindo uma condução que fosse não só excelente para tempo,

diesel e choques, mas que também fosse possível de ser realizada.

O quadro a seguir evidencia os planos de ação definidos para o projeto,

descrevendo as ações, como, os responsáveis e os prazos, numa espécie de 5W2H, conforme

método descrito no Capítulo 3.

4.3.5. Ação

Nessa etapa, foram realizados testes em simuladores da empresa e também em

campo em cima do procedimento desenhado, antes que o mesmo fosse de fato implementado

e divulgado a todos os operadores ferroviários. Com base nas regras definidas para cada

quilometragem, os especialistas responsáveis pelo procedimento percorreram todo o trecho

visando alcançar a viagem ideal definida, como forma de não só identificar eventuais

restrições antes não observadas, mas também analisar os ganhos reais obtidos com as novas

regras. Ao todo foram realizadas duas viagens na tentativa de seguir o procedimento. De

maneira geral, observou-se considerável dificuldade em se cumprir os passos definidos à

risca, em virtude de restrições de circulação normalmente impostas pelo Centro de Controle

da Operação, bem como paradas inesperadas para alivio de carga ou outros imprevistos da

operação.

De acrdo com relatos dos Especialistas responsáveis pelas viagens de teste,

observou-se que, por mais que houvesse restrições de via e circulação, em geral o

procedimento de Condução propriamente dito foi cumprido, merecendo então apenas

pequenos ajustes. Tais ajustes foram melhor discutidos e definidos na etapa seguinte, de

Verificação.

4.3.6. Verificação

Nessa etapa, após a realização dos testes, preocupou-se em levantar os pontos de

melhoria pendentes, para que então o procedimento pudesse de fato ser implementado. As

melhorias levantadas se resumem a divergências encontradas entre a quilometragem indicada

por placas e aquela presente no bordo da locomotiva, que é o painel por onde o maquinista

recebe informações e comandos diretamente da central de Operações de trens. Essa
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divergência acabava por prejudicar o correto cumprimento do procedimento, visto que por

exemplo uma redução de velocidade que deveria acontecer em um quilômetro específico

estava acontecendo alguns quilômetros antes, reduzindo os ganhos de consumo e tempo ou

até mesmo gerando perdas nos kilômetros seguintes. Além disso, para que a nova VMA

pudesse de fato ser cumprida por todos, é procedimento padrão que a mesma seja antes

liberada no painel de bordo da locomotiva. No momento da viagem, porém, nem todos os

pontos estavam atualizados, prejudicando o aumento da velocidade conforme planejado.

Ainda assim, foi relatado pelos responsáveis pelos testes que de forma geral o procedimento

de condução foi cumprido e os pontos de atenção foram devidamente corrigidos e

implementados para formalização da versão final.

O quadro a seguir evidencia os principais pontos e restrições relatados pelos

especialistas responsáveis na condução da primeira viagem teste realizada:

Quadro 10: Relatório Viagem teste do procedimento de Condução
Fonte: Projeto de Condução - MRS
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4.3.7. Padronização

Após todos os ajustes necessários no procedimento e validação de todos aqueles

diretamente envolvidos na mudança, houve divulgação das novas regras conforme

procedimento interno, a partir do envio de um Comunicado Operacional, cujo repasse a todos

os operadores por parte dos gestores/inspetores é obrigatório, de modo a garantir que todos

ficassem a par das mudanças implementadas. A figura a seguir evidencia o Comunicado que

foi divulgado para esse fim:

Figura 23: Comunicado Operacional de divulgação das novas regras de Condução
Fonte: Normatização de Documentos - MRS

Além da divulgação e disseminação das novas regras, nessa etapa é primordial a

realização de treinamentos quanto ao novo procedimento. Para isso, foi elaborado um

cronograma dos treinamentos a serem realizados, de forma que todos os maquinistas

responsáveis pelo trecho em questão ficassem por dentro e preparados para conduzir da nova

forma. Esse treinamento foi feito na maioria das vezes de maneira individualizada com cada

maquinista, aproveitando as oportunidades de troca de turno, quando recebia as orientações e

dicas de seu inspetor direto. Esse contato pessoal foi de extrema importância para garantir um

repasse adequado e completo, evitando que o procedimento deixasse de ser cumprido por

imperícia do maquinista.
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4.3.8. Conclusão do projeto

Finalizadas as etapas de divulgação e treinamento, era necessário acompanhar o

cumprimento do procedimento e até mesmo avaliar os ganhos obtidos, de modo a identificar

possíveis oportunidades de melhoria. Esse acompanhamento foi feito por meio de inspeções e

auditorias no campo. A tabela a seguir evidencia a evolução dos valores de consumo e tempo

para cada entre-pátio (que seriam os sub-trechos localizados entre o trecho FJC-FOJ), de

janeiro a maio de 2016. Lembrando que o procedimento começou a ser implementado na

metade de Março, de modo que os ganhos foram refletidos principalmente a partir de Abril.

Além disso, são mostrados dois valores diferentes: um seria a “Média RVs”, que seriam

simplesmente a média dos valores comparativos com a referência 2015, conforme método de

cálculo já explicado anteriormente. O outro valor, “Média Referência” se refere à comparação

dos valores com a média do último trimestre de 2015, que foi usado como base da meta 2016.

A análise foi feita tanto para tempo, quanto para diesel, conforme mostrado nos gráficos a

seguir:

Figura 24: Gráfico comparativo de Tempo antes e depois do procedimento de Condução
Fonte: a autora
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Figura 25: Gráfico comparativo de Diesel antes e depois do procedimento de Condução
Fonte: a autora

Pode-se perceber que os ganhos em tempo são nítidos, de modo que houve melhoria

de Abril em relação ao primeiro trimestre em quase todos os entre-pátios, o mesmo se

repetindo para o mês de Maio. Tal fato é justificado principalmente devido ao aumento de

VMA, que reflete diretamente no tempo de trânsito e ainda se trata de uma mudança de

implementação mais rápida e direta, não exigindo grandes transformações no modo de

conduzir do maquinista. Em consequencia disso, apenas dois trechos apresentaram resultado

pior em Abril e em Maio em comparação com a média do primeiro trimestre, sendo que 14

dos 18 melhoraram ainda mais em Maio em comparação com Abril. Por outro lado, os ganhos

com consumo não são tão perceptíveis, uma vez que só serão garantidos com o correto

cumprimento do procedimento de Condução, o que envolve disciplina e mudança de hábitos

por parte do maquinista, tornando o processo mais lento e assim retardando os ganhos. Ainda

assim, em 9 dos 18 (50%) entre-pátios houve mehoria nos índices das viagens, comparando

Abril e Maio com dados do primeiro trimestre (depois X antes), deixando claro o reflexo

positivo das mudanças implementadas. Além disso, 8 dos 18 trechos apresentaram melhoria

de Maio em relação a Abril, confirmando essa tendêndia crescente para esses trechos. Vale

ressaltar que esse ganho em diesel não ocorreu nos dois trechos de perda para tempo,

indicando a necessidade de revisão do procedimento com foco nos dois critérios para

refinamento das práticas definidas.
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Além da análise comparativa de cada entre-pátio para identificação de melhorias, foi

feito também um levantamento dos ganhos brutos em litros de combustível obtidos com a

implementação do procedimento. Procurou-se inicialmente medir o percentual total de

melhoria do trecho após a mudança, comparando a nota média do trecho de Outubro a

Dezembro de 2015 com os meses de Abril e Maio, posteriores à mudança. Feito isso,

procurou-se identificar a representatividade do trecho em relação ao total de litros gastos pela

MRS. Esse valor percentual foi obtido a partir da base de dados gerada pelo sistema de

Condução. Esse valor, porém, corresponde a apenas uma amostra do total, uma vez que o

sistema realiza inúmeras filtragens e exclusões de informações, conforme explicado nos

tópicos anteriores. Assim, esse valor percentual foi aplicado sobre o total de litros abastecidos

em todas as locomotivas MRS nos meses de Abril e Maio, visto que essa informação é real e

absoluta. Obteve-se assim o total de litros abastecidos e gastos especificamente no trecho de

FJC a FOJ. Feito isso, o percentual de melhoria anteriormente calculado foi aplicado sobre

esse total de litros, obtendo-se assim o valor total economizado. O diagrama a seguir

evidencia esse processo e a tabela seguinte mostra os valores encontrados.

Figura 26: Processo de cálculo dos ganhos obtidos com o trabalho
Fonte: a autora



73

Quadro 11: Cálculo dos Ganhos obtidos com o trabalho
Fonte: a autora

Como pode ser observado pelo quadro anterior, os ganhos obtidos ultrapassam os

cinquenta mil litros nos dois meses, totalizando 124.212 litros economizados no trecho.

Considerando uma média de preço do diesel a aproximadamente R$2, os ganhos chegam a

quase R$250mil em apenas dois meses, evidenciando a relevância do trabalho realizado e a

importância da manutenção das práticas implementadas. O gráfico a seguir evidencia esses

ganhos nos dois meses.

Figura 27: Ganhos obtidos em R$ com o trabalho (Abril e Maio)
Fonte: a autora
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O gráfico anterior evidencia uma queda dos ganhos de Maio em relação a Abril. Essa

redução pode ser justificada tanto pela estabilizaçao dos procedimentos quanto pelo fato de os

treinamentos de repasse das novas regras terem ocorrido principalmente em Abril,

contribuindo para maiores ganhos. Com base nessa redução, é importante que seja dada

atenção especial ao cumprimento das regras, a fim de se evitar que os ganhos se percam nos

meses seguintes.

Foi feita ainda uma análise da evolução da variabilidade da Condução nesses trechos.

Espera-se como um dos principais benefícios alcançados com a implementação do

procedimento de Condução que a padronização das técnicas e métodos de conduzir o trem

resulte na redução dos desvios de consumo ao longo dos trechos de análise. O gráfico a seguir

indica essa evolução, comparando o resultado do Desvio Padrão de Março e Abril (barras)

com o Desvio nos meses de Outubro a Dezembro de 2015 (antes da implementação). Esses

valores foram obtidos da mesma base de dados utilizada para os cálculos anteriormente

explicados, englobando todas as viagens que atenderam aos critérios do sistema de medição

no período de Outubro/2015 a Abril/2016.

Figura 28: Comparativo do Desvio Padrão por trecho antes e depois do procedimento
Fonte: a autora
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É notável a diferença de variabilidade quando se compara os meses antes (outubro a

dezembro) com os meses após (Março e Abril). Na maior parte dos trechos o desvio padrão

depois é menor do que o desvio de antes, apontando para ganhos de previsibilidade e

padronização a partir da implementação do procedimento. Dessa forma, percebe-se que não

só existem ganhos absolutos de tempo e diesel, conforme mostrado anteriormente, mas

também ganhos de variabilidade do consumo, contribuindo para uma Condução mais

previsível e dentro dos padrões estabelecidos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos são os desafios encontrados quando se deseja padronizar um processo,

principalmente quando o mesmo envolve inúmeros operadores, restrições, interferências e

critérios. Com a condução de trens não é diferente, e as dificuldades são diversas e bastante

peculiares. Trata-se de um processo que envolve um conhecimento bastante específico

daqueles com experiência de anos e com conhecimento que livro nenhum seria capaz de

explicar. Acontece, porém, que esse mesmo conhecimento imprescindível para a realização

das atividades cotidianas, é também por muitas vezes um entrave a mudanças, devido a

resistência daqueles que por anos se acostumaram a trabalhar de determinada maneira, de

modo que apenas argumentos e números sólidos são capazes de convencê-los da necessidade

dessas mudanças.

Ainda assim, ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, foi possível

perceber que o planejamento das ações é essencial para amenizar essas dificuldades e reduzir

imprevistos. Nesse sentido, a metodologia MASP utilizada foi de extrema importância tanto

no planejamento das ações de melhoria a serem realizadas, quanto na execução das mesmas,

uma vez que suas etapas são organizadas de forma a permitir um ciclo contínuo de melhorias,

revisões e implementações. Vale ressaltar também que o processo de disseminação do

procedimento é quase tão importante quanto a sua definição, uma vez que os resultados

pretendidos só serão alcançados se todos os envolvidos cumprirem as determinações. Essa

questão é também uma dificuldade considerando a operação ferroviária, tanto pela

complexidade do processo quanto pela dificuldade do contato pessoal com cada maquinista

para repasse desse procedimento, visto que tal contato é feito nos raros e curtos momentos de

ociosidade do maquinista, prejudicando uma correta disseminação da informação.

Por fim, vale destacar que alguns pontos do presente trabalho necessitam de

melhorias nos próximos estudos, tais como: maior embasamento de análises para seleção e

utilização de viagens já realizadas na definição de procedimentos; utilização das demais

ferramentas de qualidade e estatísticas apresentadas no início do presente trabalho;

fechamento dos testes antes da implementação do procedimento; refinamento das análises do

trecho escolhido para atuação direcionada nos pontos críticos, entre outros. Ainda assim, vale

ressaltar que os ganhos obtidos com as mudanças são nítidos, tanto financeiros e operacionais

quanto morais, de modo que uma operação mais padronizada permite uma maior

previsibilidade e segurança para o maquinista.
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